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Òðè áàæàííÿ 
äëÿ êè¿âñüêèõ ìàëþê³â
Äðóæèíà ñòîëè÷íîãî ìåðà âèêîíàº ìð³¿ ä³òåé-ñèð³ò

Ó÷îðà â áóäèíêó “Ì³ñòî ùàñëèâèõ ä³òåé”
ñâÿòêóâàëè äåíü íàðîäæåííÿ. Ð³âíî ð³ê òî-
ìó öåé ðîäèííèé öåíòð äîïîìîãè ä³òÿì çà
âëàñí³ êîøòè ñòâîðèâ ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ. Äâîïîâåðõîâèé
áóäèíîê º ñïðàâæí³ì âò³ëåííÿì äèòÿ÷îãî
ñâ³òó. Òàì áàðâèñò³ ê³ìíàòè, íà äèòÿ÷èõ ë³-
æå÷êàõ ñîïå íàéäð³áí³øà ìàëå÷à, ñêð³çü ³
âñþäè ìîðå ³ãðàøîê. ², íàïåâíî, ãîëîâíå —
ñòàâëåííÿ âèõîâàòåë³â. Êîëåêòèâ ñò³ëüêè
ëþáîâ³ âêëàâ ó ä³òëàõ³â, ùî çà êîðîòêèé ÷àñ

âîíè ³ç ñóìíèõ ³ çàìêíóòèõ ïåðåòâîðèëèñÿ
íà ðàä³ñíèõ, æâàâèõ, â³äêðèòèõ ³ íàäòî áà-
ëàêó÷èõ. Íàâ³òü ì³ñüêèé ãîëîâà äëÿ íèõ
ïðîñòî äÿäÿ Ëüîíÿ. Îñòàíí³é ðàçîì ç³ ñâîºþ
äðóæèíîþ ³ çàâ³òàâ íà ïåðøó ð³÷íèöþ “Ì³ñ-
òà ùàñëèâèõ ä³òåé”. “Õòî çíàº, ÿê ìåíå çâà-
òè?”,— çàïèòàâ ì³ñüêèé ãîëîâà. “Äÿäÿ Ëüî-
íÿ”,— õîðîì â³äïîâ³ëè ä³òè. “Ñê³ëüêè ìå-
í³ ðîê³â?” — çàïèòàâ ìåð. “Ñòî”,— íåäîâ-
ãî äóìàëè ä³òè. Âò³ì, âèÿâèëîñÿ, ùî, êð³ì
â³êó, ìàëþêè çíàþòü ïðî äÿäþ Ëüîíþ äî-

ñòàòíüî: ³ ùî ó íüîãî ÷åòâåðî âíóê³â, ³ ùî
â³í äóæå ëþáèòü áàáóñü. À ç äðóæèíîþ Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî ä³òè ïîçíàéîìèëèñÿ
îñîáèñòî, îñê³ëüêè âîíà òåæ ïðèéøëà ïðè-
â³òàòè ¿õ ç³ ñâÿòîì. Ìåð ñêàçàâ, ùî ä³òè ìî-
æóòü çàãàäàòè òðè áóäü-ÿêèõ áàæàííÿ. Çä³éñ-
íèòè ¿õ ïîñï³øèëà Àë³íà Àéâàçîâà. Òåïåð
¿é äîâåäåòüñÿ ñõîäèòè ç âèõîâàíöÿìè “Ì³ñ-
òà ùàñëèâèõ ä³òåé” äî íàéñó÷àñí³øîãî öåí-
òðó äèòÿ÷èõ ðîçâàã “Äèâîñâ³ò”. À ùå ìàëþ-
êè îòðèìàþòü çîëîò³ õðåñòèêè, äåõòî — ç³ð-
êó Äàâèäà. Äëÿ ä³â÷àòîê òàê³ ïðèêðàñè áó-
äóòü îçäîáëåí³ ä³àìàíòàìè. Êîæåí ³ç ìàëþ-
ê³â ä³ñòàíå òàêîæ âëàñíèé âåëîñèïåä. “Ó
ìåíå ÷óéíå ñåðöå, êîëè ÿ äèâëþñÿ íà öèõ
ä³òîê, ìåí³ ñòàº ðàä³ñíî ³ õî÷åòüñÿ äëÿ íèõ
çðîáèòè ÿêîìîãà á³ëüøå äîáðà. Áîã áàãàòî
ìåí³ äàâ, ³ ÿ õî÷ó ä³ëèòèñÿ äîáðîì ç íèìè”,
— ñêàçàëà äðóæèíà ìåðà. Ïðîòå ¿¿ äàðóíîê,
øâèäøå çà âñå, ñòàíå ëèøå ñòàðòîì, àäæå
äðóæèíà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî âèð³øèëà,
ùî ãîñòþâàòèìå ó “Ì³ñò³ ùàñëèâèõ ä³òåé”
ìàéæå ùîòèæíÿ. Ìåð çàÿâèâ, ùî íå ïðîòè
ñòàòè õðåùåíèì áàòüêîì äëÿ äâîõ ìàëþê³â,

ÿêèõ áðàòèìå äîäîìó ³ îï³êóâàòèìåòüñÿ íè-
ìè âåñü ÷àñ.

Íà ñüîãîäí³ ó “Ì³ñò³ ùàñëèâèõ ä³òåé”
ìåøêàº 26 ä³òåé. Çà ð³ê ¿õ òóò ïîáóâàëî 55.
Ø³ñòíàäöÿòü ³ç íèõ ïîòðàïèëè ó íîâ³ ñ³ì’¿.
Ùå äåâ’ÿòüîõ îäóìàëèñÿ ³ çàáðàëè ¿õí³ ð³ä-
í³. “Ó öåé öåíòð ïîòðàïèëè ä³òè ç ïðîá-
ëåìíèõ ñ³ìåé, ÿê³ áà÷èëè íàñèëüñòâî òà
æîðñòîê³ñòü. Çàâäàííÿ íàøèõ âèõîâàòåë³â
³ ïñèõîëîã³â — äîïîìîãòè ä³òÿì àäàïòóâà-
òèñÿ, çàáóòè ïðî âñå ïîãàíå. Àäæå âîíè
âñüîãî ëèøå ä³òè, ³ â íèõ òåæ ìàº áóòè
ùàñëèâå äèòèíñòâî ³ ëþáîâ áëèçüêèõ ëþ-
äåé”,— êàæå íà÷àëüíèê ñëóæáè ó ñïðàâàõ
ä³òåé Ìèêîëà Êóëåáà. Çà éîãî ñëîâàìè,
Äåíèñ Áàññ õî÷å ñòâîðèòè ùå îäèí òàêèé
öåíòð. Íà ñüîãîäí³ â ì³ñò³ âñå ùå ôóíê-
ö³îíóþòü “ñòàíäàðòí³” áóäèíêè-³íòåðíà-
òè. Ó íèõ ïåðåáóâàº ïðèáëèçíî ï³âòèñÿ÷³
íåïîâíîë³òí³õ. Ìèêîëà Êóëåáà êàæå, ùî
çà äâà ç ïîëîâèíîþ ðîêè ê³ëüê³ñòü âèõî-
âàíö³â òàêèõ çàêëàä³â ñòàðîãî òèïó çìåí-
øèëàñÿ âäâ³÷³. Íåçàáàðîì ³íòåðíàòè çîâ-
ñ³ì çíèêíóòü
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Мер Києва Леонід Черновець ий та йо о др жина Аліна Айвазова подар вали малю ам найцінніше — свої серця

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Ба ато і рашо , роли и, еле тромобіль та вели ий смачний торт —
з та им розмахом чора перший рі народження свят вало "Місто
щасливих дітей”. Привітати малят дитячий центр разом зі своєю
др жиною приїхав місь ий олова Леонід Черновець ий. Аліна Айва-
зова заходилася ви онати три б дь-я их побажання дітлахів, тож те-
пер їй доведеться сходити з ними центр розва "Дивосвіт". Ще в
ожно о з дітей з’являться золотий хрести та омріяний велосипед.
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Новини

Олександр Попов: “Перевірки автокооперативів
Києва прокуратурою будуть припинені”
Голова КМДА Оле сандр Попов домі ся заборони на проведення

перевіро діяльності аражно-б дівельних і автомобільних ооперати-
вів Києва про рат рою міста.
На звернення однієї з фра цій Київради про рат ра столиці прово-

дить масові перевір и діяльності пар ово і стояно столиці, я і с про-
водж ються повним вил ченням до ментації, а та ож значними с-
ладненнями в роботі ооперативів.
Ініціативна р па авто ооперативів Києва зверн лася до Оле сандра

Попова з проханням вре лювати цю проблем .
Зважаючи на звернення ініціативної р пи, олова КМДА провів на-

рад з ерівництвом про рат ри, де зазначив, що оловним завдан-
ням влади є прийняття системних рішень. І перш за все, ле алізація та
впоряд вання роботи я авто ооперативів, та і всіх пар ово та
стояно міста.
“Київсь а влада працює тісном онта ті з ініціативною р пою о-

лів авто ооперативів столиці,— заявив Оле сандр Попов.— І ми за-
хистимо інтереси сотень тисяч часни ів авто ооперативів — перевір-
и про рат ри б д ть припинені. До 30 вітня сл жби КМДА спільно
з ініціативною р пою під от ють прое т рішення щодо вре лювання
правово о стат с авто ооперативів столиці, а та ож щодо їх захист
від претензій різних онтролюючих ор анів”

Чисельність безпритульних тварин 
в місті регулюватимуть гуманними методами
Сьо одні за ініціативи Київсь ої місь ої державної адміністрації деп та-

там Київради б де презентовано “Про рам онтролю за триманням до-
машніх тварин та ре лювання чисельності безприт льних тварин ман-
ними методами на період 2012–2016 ро ів”.
Реалізація про рами передбачатиме зменшення чисельності безпри-

т льних тварин місті винят ово манними методами. Зо рема йдеться
про вилов безприт льних тварин, їх стерилізацію, ва цинацію та повер-
нення на олишнє місце переб вання під опі фізичних/юридичних осіб
або тримання прит л .
Про рамою та ож визначені заходи, спрямовані на ефе тивний он-

троль за триманням домашніх тварин.
Слід зазначити, що про рама б ла розроблена спільно з представни а-

ми ромадсь их зоозахисних та іноло ічних ор анізацій.
Ви он вати заходи, передбачені про рамою, б д ть КП “Київсь а місь-
а лі арня ветеринарної медицини”, КП “Прит ло для тварин” та “Центр
ідентифі ації тварин”

Цифра дня

Call�центр 15�51

7 246 500 000 
гривень — на таку суму надано послуг усім споживачам столичними
підприємствами сфери послуг у січні 2012 року. Це більше за рівень
відповідного періоду минулого року у порівняних цінах на 27,4 %. 
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Столиця посилює співпрацю 
з Громадською радою

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Місь а влада продовж є ґр нтовний
діало з Громадсь ою радою міста.
Я зазначає олова КМДА Оле сандр
Попов, столиця має ба ато серйоз-
них прое тів, реалізація я их немож-
лива без підтрим и ромадсь ості
міста. Пропозиції Громадсь ої ради
обіцяють врах вати пра тично всіх
сферах розвит міста — від е оно-
мі и до льт ри та т ризм .

Голова КМДА Олександр Попов зазначив, що

місто наразі знаходится на етапі інтенсивного по�

ступу, реалізації багатьох проектів, що стосуються

розвитку практично всіх районів міста і мають важ�

ливі економічні та соціальні завдання.

“Це ті проекти, які не можуть бути реалізовані в

столиці без підтримки громадськості, без широкого

обговорення, консультацій з фахівцями, науковця�

ми і практиками. Ми дуже серйозно, обережно і

водночас рішуче ставимося до наведення порядку і

реалізації програм реформування у сфері комуналь�

ного господарства, охорони здоров’я. Все це по�

в’язано з інтересами киян, тому хотілося б мати по�

стійний відвертий діалог з громадськістю відносно

того, як не помилитися, як досягти у стислий тер�

мін максимального результату”, — сказав Олек�

сандр Попов вчора під час засідання Громадської

ради.

Голова Громадської ради Віра Сирота зазначила,

що найважливішим аспектом співпраці КМДА та

громадськості стало публічне обговорення стратегії

розвитку Києва до 2025 року. “Багато пропозицій,

які запропонувала Громадська рада, були внесені до

цього документа. Вони стосувалися економічного

розвитку, підприємництва, транспорту, комуналь�

ного господарства, екології, ринку праці... Ми має�

мо ще багато напрацювань, тому сподіваємося на

подальші зустрічі та плідну співпрацю”, — підкрес�

лила Віра Сирота.

Як зазначила голова постійної комісії з питань

охорони здоров’я при Громадській раді Ніна Гусєва,

виняткову увагу зараз варто приділити реформуван�

ню медичної галузі міста. “В основі реформування

має бути профілактика, саме на ній робиться ак�

цент на рівні національної політики. Підсумками

першого етапу реформування є створення у столиці

більше 80�ти амбулаторій та підготовка лікарів сі�

мейної медицини”, — повідомила пані Гусєва.

Між тим в полі зору Громадської ради пере�

бувають й інші сегменти життя столиці. Йдеть�

ся про економіку, містобудування, житлове

господарство, архітектуру. “Дуже багато ціка�

вих пропозицій звучить від членів Громадської

ради, і, звичайно, ми візьмемо їх до уваги. Я

вважаю, що нам потрібно переходити на більш

тісний контакт держслужбовців і комісій ра�

ди”, — підкреслив перший заступник голови

КМДА Олександр Мазурчак. Він також вказав

на необхідність створення при Громадській ра�

ді консультаційно�дорадчих органів із залучен�

ням до цього представників управлінь КМДА

для проведення зустрічей, засідань, круглих

столів

Реконструкція проспекту Бажана 
завершиться до Дня Перемоги
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Учора Дарниць ом районі відб -
лася оперативна виїзна нарада на
проспе ті Бажана. Керівництво райо-
н та представни и відповідних під-
розділів проінспе т вали стан ре он-
стр ції проспе т та йо о під отов-
и до Євро-2012. Наразі всі роботи
проходять відповідно до визначених
термінів. До Дня Перемо и план є-
ться повне завершення ре онстр ції
проспе т .

На проспекті Бажана, який з’єднує міжнародний

аеропорт Бориспіль з центром міста, роботи кип�

лять безупинно й одразу на кількох об’єктах: завер�

шується влаштування нижніх шарів асфальтобето�

ну, перекладаються комунікації, облаштовуються

велосипедні доріжки та тротуари, ремонтуються

підземні переходи, робляться “кишені” для зупи�

нок громадського транспорту, замінюють опори

зовнішнього освітлення.

“Зараз основна увага зосереджена на перекладан�

ні комунікацій в районі метро “Позняки”. Пере�

кладаємо там електрокабель, паралельно закінчу�

ємо роботи із влаштування водостічного колектора,

— розповів “Хрещатику” начальник КП ШЕУ Дар�

ницького району Петро Береговий. — Водночас

працюємо над реконструкцією трьох шляхопрово�

дів: біля станцій метро “Харківська”, “Позняки”,

“Осокорки”, де повністю замінюємо гідроізоляцію,

ремонтуємо бетонні конструкції, фарбуємо периль�

ні огорожі, влаштовуємо нове асфальтобетонне по�

криття. Всі роботи на цих трьох шляхопроводах

плануємо завершити до першого травня. А загалом

реконструкцію проспекту Бажана закінчимо до Дня

Перемоги”.

Триває капремонт підземних переходів на просп.

Бажана: станції метро “Позняки”, “Славутич”, в

районі вул. Руденко та вул. Гмирі. Як зазначив пан

Береговий, найбільше труднощів у ремонтників ви�

никає в переходах біля станцій метро. Причиною є

великий потік пасажирів у години пік. Тому дово�

диться працювати нічними змінами.

Велосипедні доріжки прокладаються паралельно

з облаштуванням тротуарів. Вони з’являться у двох

напрямках по проспекту Бажана від Харківської

площі до Південного мостового переходу. Важливо

зазначити, що представники Дарницької РДА неод�

норазово зустрічалися з Асоціацією велосипедистів

Києва та врахували всі їхні пропозиції щодо облаш�

тування цієї ділянки.

З’являться на проспекті Бажана спеціальні заїзні

"кишені" для громадського транспорту шириною

від 7 до 9 метрів. “Такий простий механізм дозво�

лить робити зупинку не на проїжджій частині, а у

спеціальних "кишенях". Водночас це сприятиме

уникненню заторів на проспекті Бажана, — пояс�

нив Петро Береговий. — Ми вже облаштували заїз�

ні "кишені" для громадського транспорту на станції

метро “Позняки” у напрямку Борисполя. На на�

ступному тижні будемо закінчувати облаштування

заїзних "кишень" у напрямку центру столиці”

Школярам презентували 
виробничі професії
Найбільшим попитом користуються оператори ПК 
та слюсарі з ремонту автомобілів

Учора в Київському палаці дітей та

юнацтва столичним старшокласни�

кам влаштували зустрічі з представ�

никами різних професійно�технічних

навчальних закладів, які презентува�

ли свої напрями підготовки. Адже не�

забаром розпочнеться прийом доку�

ментів до київських професійних лі�

цеїв та вищих професійних училищ,

тож бажаючі мали змогу дізнатися

більше про умови навчання та май�

бутнє працевлаштування.

“Найбільшим попитом користую�

ться оператори комп’ютерного набо�

ру, електромонтажники, слюсарі з ре�

монту автомобілів,— розповів стар�

ший майстер Київського професійно�

го ліцею будівництва і комунального

господарства Віктор Кіндер. — Роз�

почалися нові будівництва, що став�

лять нові умови, тому популярним та�

кож є монтажник гіпсокартонних

конструкцій та монтажник сантехніч�

них систем. А ось найменше набира�

ємо ми зі спеціальності лицюваль�

ник�плиточник, маляр, штукатур, які

є затребуваними. Діти проходять

практику на підприємствах, заробля�

ють гроші, йдуть працювати в буді�

вельні компанії або найчастіше в ЖЕ�

Ки, де невеликі колективи”. Така тен�

денція не поодинока. “Найпопуляр�

ніша в нас професія — слюсар з ре�

монту автомобілів, що йде разом з во�

дієм або рихтувальником. Це винят�

ково чоловіча спеціальність. А дівчата

йдуть на флориста чи озеленювача,

потім вони можуть працювати і в ма�

лому бізнесі,— говорить заступник

директора з НВР Київського регіо�

нального вищого професійного учи�

лища будівництва Оксана Шевляко�

ва. — В нас широко представлені і бу�

дівельні професії. Але молодь тяжіє до

того, щоб менше працювати руками,

йдуть на оператора комп’ютерного

набору, до цієї спеціальності ми дода�

ємо бухгалтерський облік та комп’ю�

терні технології”.

“Професійна освіта сьогодні — це

прямий шлях до кар’єрного росту. Вона

безкоштовна, і студенти будуть отри�

мувати стипендію та заробітну плату

під час виробничої практики, матимуть

змогу ознайомитись із інноваційними

виробничими технологіями безпосе�

редньо на сучасних підприємствах, —

зазначила начальник ГУ освіти і науки

Віра Горюнова. — Професійно�техніч�

на освіта надає унікальну можливість

здобути одночасно повну загальну се�

редню освіту та робітничу професію за

один і той же час, а через рік отримати

ще й інтегровану професію та кваліфі�

кацію “молодший спеціаліст”.

За даними освітян, мережа ПТО

столиці складається з 28 державних

професійно�технічних навчальних за�

кладів, які готують фахівців за 168

професіями. У 2011–2012 навчально�

му році в таких закладах навчається

18 368 осіб, із них 65 % — кияни. Ро�

бітничу професію обрали 11 825 юна�

ків і 6 542 дівчини. 93,1 % ПТНЗ готу�

ють спеціалістів у сфері промислово�

сті, 48,2 % — ЖКГ та невиробничих

видів побутового обслуговування,

44,8 % — транспорту, 27,5 % — будів�

ництва, 24,1 % — торгівлі та громад�

ського харчування

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

У серед в Київсь ом палаці дітей та юнацтва від рив-
ся місь ий профорієнтаційний захід за ладів профтех-
освіти “Ярмаро професій”, ор анізований КМДА та ГУ
освіти і на и. На ньом старшо ласни и иївсь их ш іл
мали змо ознайомитися з широ им спе тром вироб-
ничих спеціальностей, я і пропон ють навчальні за ла-
ди столиці.

Більше двох тисяч осіб оглянули лікарі 
Олександрівської лікарні під час Дня здоров’я
У с бот в Оле сандрівсь ій лі арні відб вся День здоров’я, де о-

жен бажаючий мі одержати потрібн йо о медичн онс льтацію. Під
час о лядів лі арями б ли виявлені он озахворювання на ранніх стаді-
ях і проведено 8 операцій. Про це в прямом ефірі теле анал “Київ”
розповів Роман Василишин, оловний лі ар Оле сандрівсь ої лінічної
лі арні м. Києва.
“Майже сто наших лі арів працювали на прийомі День здоров’я, а та-
ож ст денти афедри інстит т Бо омольца. Та о о наплив людей, я ий
б в цими вихідними, ми навіть не очі вали. Ми о лян ли близь о 2 тисяч
осіб. Найбільше звернень від иян б ло до офтальмоло а, ЛОРа та ендо-
риноло а. Меди ами б ло виявлено ба ато захворювань на ранніх стаді-
ях і навіть проведено 8 операцій. Б ли виявлені та ож он озахворювання,
я і вже потреб ють оперативно о втр чання. Ці люди про свої проблеми
навіть не знали і прийшли до нас на День здоров’я з іншими с ар ами”,—
розповів Роман Василишин.
Лі ар та ож повідомив, що, зважаючи на вели іль ість с ар від ро-

мадян і виявлених на ранніх стадіях хвороб, наст пною а цією лі арні б -
де ор анізація Дня серця і Дня он оло а

У столиці відбудеться “Естафета поколінь — 
Кубок Юрія Тумасова”
7 вітня об 11.00 відб деться офіційне від риття зма ань з ле ої атле-

ти и “Естафета по олінь — К бо Юрія Т масова”. Захід прийматиме ле -
оатлетичний манеж Респ блі ансь о о вищо о чилища фізичної льт -
ри за адресою в л. Ми оли Матею а, 4.
Зма ання з ле ої атлети и “Естафета по олінь — К бо Юрія Т масо-

ва” — дев’ятий вид про рами Київсь ої місь ої спарта іади “Здоровий и-
янин”, я а проходить за підтрим и КМДА.
У зма аннях візьм ть часть вихованці ДЮСШ Київсь ої місь ої ор ані-

зації ФСТ “Спарта ”, а та ож збірні оманди тр дових оле тивів, серед
я их иївсь і місь і ал зеві профспіл и, РДА, ом нальні підприємства,
омерційні стр т ри та ЗМІ Києва.
Місь а влада запрош є иян дол чатися до часті спортивних зма ан-

нях Київсь ої місь ої спарта іади “Здоровий иянин”. Зареєстр вати
оманд можна на офіційном сайті spartak-fst.kiev.ua, заяв и ор анізато-
ри просять направляти на e-mail spartak-kiev@ukr.net.

Тут відремонтують підземні переходи і збудують велосипедні доріжки

Від неї чекають пропозицій щодо економічних, господарських та 
соціальних проектів
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Голова КМДА Оле сандр Попов вважає, що столиця має ба ато серйозних прое тів, реалізація я их
неможлива без підтрим и ромадсь ості міста
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Áóäå ò³ëüêè êðàùå
Çàâäÿêè ³í³ö³àòèâ³ ìåðà ïàíñ³îíàòè äëÿ ñàìîòí³õ êèÿí îòðèìóâàòèìóòü 
õàð÷³ òà îäÿã ç äîðîãèõ çàêëàä³â
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Та а різна
самотність...

Íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî òèæíÿ
òèñÿ÷³ êèÿí ñï³çíèëèñÿ íà ðîáî-
òó àáî ïðèéøëè, ãåòü âèìîòàí³
äîðîãîþ. ×åðåç îæåëåäèöþ íà-
â³òü ê³ëüêà ìåòð³â ïðîéòè ñêëàä-
íî. ² êîëè ìîëîä³ ëþäè ùå ìîã-
ëè òðèìàòèñÿ íà íîãàõ, òî äëÿ
ë³òí³õ òî — íåàáèÿêà ïðîáëåìà.
Ñàìîòí³ áàáóñ³, ÿêèì ïîòð³áíî
áóëî ï³òè â õë³áíèé ìàãàçèí ÷è
àïòåêó, ïðîñóâàëèñÿ ìóðàøèíè-
ìè êðîêàìè, òà îäíàê ïàäàëè.
Îòîæ òîãî äíÿ çâåðòàëèñÿ äî ñòî-
ëè÷íèõ òðàâìïóíêò³â ïåðåâàæíî
ïåíñ³îíåðè. ² öå äóæå ïðèêðî, áî
çëàìàí³ ê³ñòêè é çàáèòòÿ ó ïîõè-
ëîìó â³ö³ ãîÿòüñÿ äîâãî.

À òåïåð óÿâ³òü, ùî ó íàøîìó
ì³ñò³ æèâóòü ë³òí³ ëþäè, ÿê³ ïðî
òàêó ïðîáëåìó ä³çíàþòüñÿ õ³áà ùî
ç ãàçåò. Õî÷à âîíè òåæ ôîðìàëü-
íî ñàìîòí³, ó íèõ íåìàº ïîòðåáè
éòè ïî õë³á, øóêàòè àïòåêó ç äå-
øåâèìè ë³êàìè, äîáèðàòèñÿ äî
ïîë³êë³í³êè ³ òàêå ³íøå. Ó ì³ñòî
âèõîäÿòü õ³áà ùî íà ïðîãóëÿíêó,
â òåàòð àáî íà âèñòàâêó êâ³ò³â...
Ö³ ëþäè æèâóòü ó Êè¿âñüêîìó ãå-
ð³àòðè÷íîìó ïàíñ³îíàò³, ³ âîíè
âñ³ì çàáåçïå÷åí³. Áàíàëüíèé âè-
ïàäîê ³ç îæåëåäèöåþ êðàñíîìîâ-
íî äåìîíñòðóº: ñàìîòí³ñòü ë³òí³õ
ëþäåé áóâàº òàêîþ ð³çíîþ. Ìè-
íóëî¿ ï’ÿòíèö³ ìåøêàíö³â ãåð³àò-
ðè÷íîãî ïàíñ³îíàòó â³äâ³äàâ ñòî-
ëè÷íèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé. Â³í ïîîá³öÿâ, ùî íåçà-
áàðîì ñòàðåíüê³ òàì æèòèìóòü íå
ã³ðøå, í³æ ó òàêèõ çàêëàäàõ çà
êîðäîíîì. Ïî÷óâàòèìóòüñÿ, ÿê ó
âëàñíîìó äîì³.

Старість не радість
Öåé âèñë³â ìàº, ÿñíà ð³÷, çîâ-

ñ³ì íåâåñåëèé çì³ñò. ² ìîâà íå
ëèøå ïðî ÷èñëåíí³ õâîðîáè òà çà-

ãàëüíèé ñòàí îðãàí³çìó ëþäè-
íè — ñèëè óæå íå ò³. Ñóìíî òå,
ùî ïî÷àñòè ëþäè, ÿê³ âñå æèòòÿ
ïðèñâÿòèëè ³íøèì, ñòàþòü í³êî-
ìó íå ïîòð³áí³. Çàëèøàþòüñÿ íà-
îäèíö³ ç ð³çíèìè ïðîáëåìàìè,
áåç ð³äíèõ, ç³ ñëàáêîþ ï³äòðèì-
êîþ äåðæàâè ³ áåççàõèñí³ ïåðåä
øàõðàÿìè. Ñàìîòí³ é íåì³÷í³.
Ñàìå òàê³ ñòàðåíüê³, ïðî ÿêèõ í³-
êîìó ïîäáàòè, çàçâè÷àé ³ ñòàþòü
ìåøêàíöÿìè ãåð³àòðè÷íîãî ïàí-
ñ³îíàòó.

Çàêëàä, ÿêèé â³äâ³äàâ ìåð, ðîç-
òàøîâàíèé çà ì³ñòîì, íà 17-ìó
ê³ëîìåòð³ Æèòîìèðñüêî¿ òðàñè.
Ðîçðàõîâàíèé íà 250 îñ³á. Ïîòðà-
ïèòè ñþäè ìîæóòü ò³ëüêè êèÿíè,
ÿê³ íå ìàþòü ïðàöåçäàòíèõ ä³òåé.

Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ó áàãàòüîõ ³ç
íèõ º ðîäè÷³ — áðàòè, ñåñòðè,
ïëåì³ííèêè, ÿê³ ï³êëóâàòèñÿ ïðî
áëèçüêó ëþäèíó íå õî÷óòü. Íà
ùàñòÿ, ó ïàíñ³îíàò³ ñòàðåíüê³
çíàõîäÿòü íîâó âåëèêó ñ³ì’þ. Òóò
óñ³ çíàþòü îäíå îäíîãî é òîâàðè-
øóþòü. Ðàçîì âëàøòîâóþòü äî-
çâ³ëëÿ, ïî ÷åðç³ ãîñòþþòü òà
ïðèéìàþòü ãîñòåé. À ïåðñîíàë
ïàíñ³îíàòó äáàº ïðî ñâî¿õ ï³ä-
îï³÷íèõ. Íà æàëü ÷è íà ùàñòÿ,
öå òîé âèïàäîê, êîëè ÷óæ³ ëþäè
ñòàþòü ð³äí³øèìè, í³æ ñâî¿.

Повний пансіон
Òåðèòîð³ÿ ïàíñ³îíàòó çàéìàº 4

ãà íåïîäàë³ê ë³ñó. Ïîãîæî¿ äíè-
íè ë³òí³ “ãîñïîäàð³” çàêëàäó ãó-
ëÿþòü íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³. Ó ñà-
ìîìó ïðèì³ùåíí³ íàâ³òü óçèìêó
çåëåíî. Ì³ñüêîìó ãîëîâ³ äóæå
ñïîäîáàâñÿ çèìîâèé ñàä ó õîë³
öåíòðàëüíîãî âõîäó.

Çàòèøíî ³ â îñåëÿõ ñòàðåíüêèõ.
Æèòëî íàãàäóº îäíîê³ìíàòí³
êâàðòèðè. Ó êîæíîãî — ñâîÿ ê³ì-
íàòà, ³íäèâ³äóàëüí³ âàííà, äóø òà
òóàëåò. ª õîëîäèëüíèêè é òåëåâ³-
çîðè.

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çàâ³òàâ äî
84-ð³÷íî¿ Ìàð³¿ Ìàêñèìåíêî. Æ³-
íî÷êà îäðàçó éîãî âï³çíàëà. Ç³-
çíàëàñÿ, ùî çáåð³ãàº âñ³ éîãî â³-

òàëüí³ ëèñò³âêè. Ïîêàçàëà ôîòî-
ãðàô³¿ ç ÷àñ³â ñâîº¿ ìîëîäîñò³. Êî-
ëèñü áóëà ïàðòèçàíêîþ. Êàæå, ùî
ïîñêàðæèòèñÿ ó ïàíñ³îíàò³ íåìà
íà ùî. Äáàþòü ïðî íå¿ ùèðî.

“À ä³òè ó âàñ º?” — çàïèòàâ
ìåð. “Íåìàº. Çà ðîáîòîþ ÿêîñü
íå âèéøëî. Çàòå º ïëåì³ííè-
öÿ”,— ðîçïîâ³ëà æ³íêà. ßêðàç
ïëåì³ííèöÿ ³ æèâå â îñåë³ ïàí³
Ìàð³¿, ³íêîëè çàõîäèòü äî ðîäè÷-
êè. “Íó òàê, ïàì’ÿòàº ìåíå. Çãà-
äóº, êîëè ÿ ïåíñ³þ îòðèìàþ”,—
ã³ðêî âñì³õàºòüñÿ Ìàð³ÿ Ìàêñè-

ìåíêî. Ó ¿¿ ñóñ³ä³â ìàéæå òàêà ñà-
ìà ñèòóàö³ÿ. Ïåíñ³îíåðè Ëåîí³ä
òà ïàí³ Â³ðà ìàþòü 48-ð³÷íèé
ñòàæ ñ³ìåéíîãî æèòòÿ. Ðàçîì
ïðàêòè÷íî ç³ øê³ëüíî¿ ëàâè. Ó
íèõ òåæ íåìàº ä³òåé, ³ êâàðòèðà
ä³ñòàëàñÿ ïëåì³ííèêó, ÿêèé ñòà-
ðåíüêèõ íå ïðîâ³äóº. Ïîïðè îá-
ðàçó, â³äáèðàòè æèòëî ó ãîðå-ðî-
äè÷à âîíè íå õî÷óòü. “Ó òàêèõ
ëþäåé íåìàº ñåðöÿ. Ïðèêðî, êî-
ëè òàê ñòàâëÿòüñÿ äî òèõ, õòî äëÿ
íèõ çðîáèâ óñå, ùî ì³ã, â³ääàâ
íàéäîðîæ÷å”,— çàïå÷àëèâñÿ
ì³ñüêèé ãîëîâà.

Àáè ñòàðåíüê³ íå ñóìóâàëè,
âëàøòîâóþòü âñ³ëÿê³ ðîçâàãè. Õî-
÷à ïðàêòè÷íî êîæåí ìàº óëþáëå-
í³ êíèæêè, â ïàíñ³îíàò³ º ùå é
âåëèêà á³áë³îòåêà — ó ¿¿ ôîíä³ íà-
ðàõîâóºòüñÿ 8 òèñÿ÷ îäèíèöü. Ïî-
ëèö³ ïîñò³éíî ïîïîâíþþòüñÿ íî-
âèíêàìè. Á³áë³îòåêàð Ñâ³òëàíà
ðîçïîâ³ëà, ùî ¿¿ â³äâ³äóâà÷³ ïî-
ëþáëÿþòü äåòåêòèâè òà ïðèãîä-
íèöüêó ë³òåðàòóðó. Òîæ äîâîäèòü-
ñÿ ïðèêóïîâóâàòè ñâ³æåíüê³ “øè-
ëîâó”, “äîíöîâó” òà ³íøèõ. Ó çà-
ë³ ëóíàº çàñïîê³éëèâà ìóçèêà,
êîòðà ñïðèÿº ðîçñëàáëåííþ. À
âò³ì, êîëè ìåøêàíö³ ïàíñ³îíàòó
âëàøòîâóþòü ñï³âî÷³ âå÷îðè, çâó-
÷èòü àêîðäåîí. Ó ö³é æå çàë³ ³íî-
ä³ âëàøòîâóþòü ëåêö³¿.

“ßêùî ¿õ ö³êàâèòü ÿêàñü òåìà,
çàïðîøóºìî äî íàñ òèõ, õòî ìî-
æå äåòàëüíî ïðî öå ðîçïîâ³ñ-
òè”,— êàæå äèðåêòîð ãåð³àòðè÷-
íîãî çàêëàäó Àíòîí³íà Óðáàíîâ-
ñüêà. Êð³ì òîãî, ùîì³ñÿöÿ ñòà-
ðåíüê³ â³äâ³äóþòü òåàòð, ê³íî ÷è
ÿêóñü âèñòàâêó. Äáàþòü íå ëèøå
ïðî äóõîâíå, à é ïðî ô³çè÷íó
ôîðìó. Òóò º òðåíàæåðíèé çàë,
ìàñàæíèé êàá³íåò, á³ëüÿðäíà,
ìîæíà ñêîðèñòàòèñÿ ïîñëóãàìè
ïåðóêàðÿ, ìàéñòðà ç ìàí³êþðó òà
ïåäèêþðó. Òîáòî ìåøêàíö³ ãåð³-
àòðè÷íîãî çàêëàäó ìàþòü óñå,
ïðî ùî é íå ìð³º á³ëüø³ñòü ïåí-
ñ³îíåð³â ç íå íàäòî âèñîêîþ ïåí-
ñ³ºþ.

Б де тіль и
ліпше

Ìåð çàéøîâ òàêîæ äî ¿äàëüí³
ïàíñ³îíàòó. Çàóâàæèâ, ùî ãîäó-
þòü òóò ë³ïøå, í³æ “õàð÷óºòüñÿ
â³í ñàì”. Ïðèì³ðîì, íà ñí³äàíîê
äàþòü îâî÷åâèé ñàëàò, òóøêîâà-
íó êàðòîïëþ ÷è êàøó ç òóøêîâà-
íîþ ìîðêâîþ, õë³á, ìàñëî, ñèð,
ïå÷èâî òà ÷àé. ² âñå-òàêè ì³ñüêèé
ãîëîâà ïîîá³öÿâ, ùî íåçàáàðîì
íà ñòîëàõ ñòàðåíüêèõ ç’ÿâèòüñÿ
ðåñòîðàííà ¿æà.

“ß äîìîâëþñÿ ç âëàñíèêàìè
ðåñòîðàí³â, ùîá ¿æó — ñìà÷íó ³
ñâ³æó — ïîñòà÷àëè âàì, çàì³ñòü
âèêèäàòè. Îòðèìóâàòèìåòå íàé-
êðàù³ ïðîäóêòè”,— çàïåâíèâ
ìåð. Çà éîãî ñëîâàìè, öå ñòîñóº-
òüñÿ íå ëèøå õàð÷³â. Ìàãàçèíè
îäÿãó â³ääàâàòèìóòü ë³òí³ì ëþ-
äÿì íåïðîäàí³ ðå÷³, à ôàðìàöåâ-
òè — íàéÿê³ñí³ø³ ë³êè. Òàêîþ
ï³äòðèìêîþ ç áîêó á³çíåñó, íà
äóìêó ì³ñüêîãî ãîëîâè, ìàþòü
îõîïèòè âñ³ áóäèíêè äëÿ ë³òí³õ
ëþäåé — ³ íå ëèøå Êèºâà, à é
óñ³º¿ Óêðà¿íè. ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, ó
ñòîëè÷íîìó áóäèíêó íà õàð÷óâàí-
íÿ âèä³ëÿþòü íà êîæíîãî ïî 17
ãðèâåíü íà äåíü, à â ðåã³îíàõ —
äî 50 êîï³éîê. Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé çàêëèêàº ïîäáàòè ïðî ñòà-
ðåíüêèõ ³ äîïîìîãòè ¿ì: “Öå íå
òàê ïîòð³áíî ¿ì, ÿê âàì ñàìèì.
Ìèëîñåðäÿ — øëÿõ äî Ãîñïîäà”.

Âîäíî÷àñ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
ïîîá³öÿâ ïîäáàòè é ïðî ïåðñîíàë
ïàíñ³îíàòó, ÿêèé ïî-ðîäèííîìó
ñòàâèòüñÿ äî ñòàðåíüêèõ. Ñêàæ³-
ìî, ç 1 áåðåçíÿ ï³äâèùèòè ¿ì çà-
ðîá³òíó ïëàòíþ. Òóðáîòà ì³ñüêî¿
âëàäè ïðî ë³òí³õ ëþäåé íå îáìå-
æèòüñÿ òàêèìè çàêëàäàìè. Ñåðåä
á³ëüøîñò³ ïåíñ³îíåð³â ñòîëèö³, à
¿õ ìàéæå 600 òèñÿ÷, ïðîâåäóòü àí-
êåòóâàííÿ. Êîæåí ìàòèìå çìîãó
ðîçïîâ³ñòè, ùî éîìó íàéïîòð³á-
í³øå — ë³êè, ïðîäóêòè ÷è ³íøà
ñîö³àëüíà äîïîìîãà. ² âñ³ ïðîõàí-
íÿ îá³öÿþòü âèêîíàòè

У пансіонаті для самотніх иян створено всі мови для ідно о життя

Харч вання літніх людей переб ває під онтролем місь ої влади
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Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé 
çð³êñÿ òåëåøîó

Êàâà ç ãàçîì
Ïðîòÿãîì òèæíÿ Äìèòðî Äæàíã³ðîâ âèâ÷àâ ïèòàííÿ â³éíè, æèòòÿ ³ ìèðó
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Відомі знавці про рамі "Вечірня
ава з Дмитром Джан іровим" на
ТРК "Київ" протя ом тижня один
за одним давали свідчення
справі, звід и походить азовий
онфлі т із Росією.

Ìèíóëîãî òèæíÿ åñòàôåòó ö³êàâèõ ñï³â-
ðîçìîâíèê³â Äìèòðà Äæàíã³ðîâà ðîçïî-
÷àâ Îëåêñàíäð Âèøíÿê, äèðåêòîð ñîö³î-
ëîã³÷íî¿ êîìïàí³¿, äîêòîð íàóê. Çà éîãî äà-
íèìè, äóæå ñåðéîçíî ïîñòðàæäàëè â³ä

êðèçè ïîíàä 32 â³äñîòêè óêðà¿íö³â, à íå
ïîì³òèëè ¿¿ ïîíàä 16 â³äñîòê³â. Îñòàíí³ öå
ò³, õòî é ðàí³øå íå ìàâ äîñòàòíüî ãðîøåé
íà êóï³âëþ ³ìïîðòíèõ òîâàð³â ³ íèí³ íå
ðîçêîøóº.

Íàñòóïíèì ñï³âðîçìîâíèêîì “íà êàâ³”
áóâ Îëåã Áîíäàðåíêî, âèêîíàâ÷èé äèðåê-
òîð Ðîñ³éñüêî-óêðà¿íñüêîãî ³íôîðìàö³é-
íîãî öåíòðó. Â³í ïðèñëóõàâñÿ äî ïðîõàí-
íÿ Äìèòðà Äæàíã³ðîâà íå òîðêàòèñÿ ñïå-
êóëÿòèâíèõ çà ñóòòþ ³ ôîðìîþ ïèòàíü ïðî
ö³íó ãàçó äëÿ Óêðà¿íè ³ ñëóøíî íàãàäàâ,
ùî ³ â Ðîñ³¿, ³ â Óêðà¿í³ ãàçîâèé êîíôë³êò
ñïðèÿº êîíñîë³äàö³¿ åë³ò.

Îëåã Çàðóá³íñüêèé, ãîëîâà ïàëèâíî-
åíåðãåòè÷íîãî ïîñò³éíîãî êîì³òåòó Âåð-

õîâíî¿ Ðàäè, ï³äòâåðäèâ ñïîñòåðåæåííÿ
Îëåãà Áîíäàðåíêà ùîäî êîíñîë³äàö³¿ åë³ò:
“Äóæå òÿæêî ÷àñîì çðîçóì³òè, ÷îìó íè-
í³øí³ îïîçèö³îíåðè º îïîçèö³îíåðàìè”.
Â³í íàãàäàâ, ùî “ãàçîâà â³éíà” òðèâàëà
ì³æ ñòîðîíàìè, ÿê³ âïåðòî íàçèâàþòü îä-
íà îäíó ñòðàòåã³÷íèì ïàðòíåðîì.

Àíàòîë³é Ê³íàõ, ë³äåð ïðîìèñëîâö³â ³
ï³äïðèºìö³â Óêðà¿íè, íå ñòàâ øóêàòè ï³í-
êó íà êàâ³ é îäðàçó ðîçïîâ³â, ùî Ãàçïðîì
çàçíàâ çáèòê³â ìàéæå íà ï³âòîðà ì³ëüÿð-
äà äîëàð³â, àëå, íà æàëü, çíà÷íî á³ëüøå
âòðàòèëà Óêðà¿íà. Ñèòóàö³þ ³ç ïåðåìîâè-
íàìè â³í îõàðàêòåðèçóâàâ ÿê óêðàé íåïðî-
çîðó.

Ö³êàâèé íþàíñ çàóâàæèâ îñòàíí³é â³ä-

â³äóâà÷ “Âå÷³ðíüî¿ êàâè ç Äìèòðîì Äæàí-
ã³ðîâèì” óêðà¿íñüêèé ïîë³òîëîã Êîñòÿí-
òèí Áîíäàðåíêî. Â³í îïðèëþäíèâ ðåçóëü-
òàòè ñîö³îëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ, çà ÿêèì
ëèøå ñ³ì â³äñîòê³â îïèòàíèõ óêðà¿íö³â ðî-
ñ³éñüêî-óêðà¿íñüêèé ãàçîâèé êîíôë³êò îá-
ãîâîðþâàëè ç ñóñ³äàìè, êîëåãàìè òà áëèçü-
êèìè ëþäüìè. Ñïðàâä³, íàø³ êðàÿíè ìà-
ëî ñï³ëêóþòüñÿ ì³æ ñîáîþ: á³ëüø³ñòü ñòå-
æèëè çà ðîçâèòêîì ïîä³é çà óêðà¿íñüêè-
ìè ÇÌ². Òèì, êîìó öüîãî áóëî çàìàëî,
âèâ÷àëè ïîâ³äîìëåííÿ ðîñ³éñüêèõ æóðíà-
ë³ñò³â. Ö³êàâî, ùî ïîíàä òðåòèíè ìåø-
êàíö³â Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè í³êîëè íå áóëè ó
Ðîñ³¿, íå ñòèêàëèñÿ ç ðîñ³éñüêîþ ä³éñí³ñ-
òþ, ïðîòå áîÿòüñÿ ðîñ³éñüêîãî ôàêòîðà

Ìåð Êèºâà çàïðîïîíóâàâ íîâ³ åêîíîì³÷í³ ïðîãðàìè
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

У центрі ва и останньої передачі
"Час мера", я а виходить що-
п’ятниці на ТРК "Київ", б ли на-
альні проблеми столичних меш-
анців та найа т альніші теми
життя раїни. Леонід Черновець-
ий повідомив про низ своїх
рішень, зо рема про намір при-
значити ерівни ами цілих ал -
зей столично о осподарства
представни ів опозиції. Мер та-
ож пообіцяв захистити ородян
від ризи. Причом , на д м
Леоніда Черновець о о, від не а-
раздів особливо мають б ти за-
хищені малозабезпечені меш ан-
ці столиці.

Від слів до діла

Ó ï’ÿòíèöþ, ï³ä ÷àñ ÷åðãîâî¿ ïåðåäà÷³ “×àñ
ìåðà”, ó ïðÿìîìó åô³ð³ òåëåðàä³îêîìïàí³¿
“Êè¿â” Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çàÿâèâ ãëÿäà-
÷àì, ùî âèð³øèâ á³ëüøå íå áðàòè ó÷àñòü ó
âåëèêèõ ð³çíîìàí³òíèõ âñåóêðà¿íñüêèõ òå-
ëåøîó, ÿê³ íàáðèäëè âæå é íàéçàòÿò³øèì
òåëåìàíàì.

“Íàáðèäëî ðîçâ’ÿçóâàòè ÷óæ³ ïðîáëåìè”,
— ùèðî ìîâèâ êèÿíàì Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé
ãîëîâà, íàòÿêàþ÷è íà áåçïåðñïåêòèâí³ñòü
äèñêóñ³é, â³ä ÿêèõ í³÷îãî íå çì³íþºòüñÿ, à
ãëÿäà÷³â íåîäì³ííî øèþòü ó äóðí³.

“Ó áóäü-ÿêîìó ðàç³ çà áóäü-ÿêèìè äîìî-
âëåíîñòÿìè ñòî¿òü ÿêàñü êîðóïö³éíà ñõåìà,
íàâ’ÿçàíà ò³ºþ ÷è ³íøîþ âëàäîþ”,— ïðîêî-
ìåíòóâàâ êè¿âñüêèé ãîëîâà ãàçîâ³ äîìîâëå-
íîñò³ é ³ðîí³÷íî ðåçþìóâàâ: “îäíàêîâî óêðà-
¿íöÿì ³ íàñàìïåðåä êèÿíàì äîâåäåòüñÿ ñïëà-
÷óâàòè çà ãàç á³ëüøå, í³æ â³í êîøòóº. Êð³ì
òîãî, ïðîáëåìà ö³íè ãàçó, ùî âèäîáóâàþòü
â Óêðà¿í³, çàëèøàºòüñÿ íåðîçâ’ÿçàíîþ. Öþ
ö³íó òàêîæ âèâîäÿòü íà ð³âåíü ö³í, çà ÿêè-
ìè êóïóþòü ãàç ó ðîçâèíóòèõ êðà¿íàõ”. Ïðè
öüîìó, çà ñëîâàìè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî,
éîìó ñóìíî ñïîñòåð³ãàòè, ùî âñ³ çðàäèëè
Ïðåçèäåíòà, êîòðèé ïîçáóâñÿ ñâîº¿ ôðàêö³¿
ó ïàðëàìåíò³ é âïëèâó íà ñèëîâ³ îðãàíè.

Або ми — риз , або риза
иян!
“Äîêè ÿ íå äîìîæóñÿ íàäõîäæåííÿ äî áþ-

äæåòó ì³ñòà ïðèíàéìí³ ì³ëüéîíà äîëàð³â ùî-
äíÿ çà ðàõóíîê ìî¿õ íîâèõ ïðîãðàì, ùîá ìè

çàïëàòèëè îñâ³òÿíàì, ìåäñåñòðàì ³ ë³êàðÿì,
ïðàö³âíèêàì äèòÿ÷èõ ñàäê³â òîùî, äîêè ìè
íå â³ääàìî íàëåæíå ìî¿ì óëþáëåíèì áàáó-
ñÿì, ùî âîíè íå îòðèìàëè òîð³ê ÷åðåç òå,
ùî ñêàðáíèöÿ íå ïðîïóñêàëà ìî¿ ïðèâàòí³
êîøòè, ÿ í³äå, êð³ì íàøîãî êè¿âñüêîãî òå-
ëåêàíàëó, íå âèñòóïàòèìó.

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ç³çíàâñÿ, ùî âèð³-
øèâ çîñåðåäèòèñÿ íà ì³ñüêèõ ïðîáëåìàõ,
àäæå íèìè íå çàéìàþòüñÿ ò³, õòî âì³º ëèøå
ÿçèêîì ðîçìàçóâàòè êàøó ïî ñò³íêàõ ³ ïåðå-
òâîðþâàòè òèì÷àñîâ³ “íåóçãîäæåíîñò³” íà
ïåðìàíåíòí³ ïðîáëåìè ³ ïèòàííÿ æèòòÿ ³
ñìåðò³ äåðæàâè. “Ó ìåíå ö³ëêîì ³íø³ ïðîá-
ëåìè, ³ ãîëîâíà ç íèõ — íåíàäõîäæåííÿ äî
ì³ñüêîãî áþäæåòó ïîíàä 50 â³äñîòê³â êîø-
ò³â, ÿê³ â ñêàðáíèö³ âæå ïîâèíí³ áóòè, ÷å-
ðåç öå âïåðøå ìàºìî íåñïëàòó çàðîá³òíî¿
ïëàòè”, — ñêàçàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Ìåð
çàïåâíèâ, ùî äî áåðåçíÿ, êîëè â³í çâ³òóâà-
òèìå çà ðåçóëüòàòàìè ð³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, âñ³
ïðîáëåìè áóäå ðîçâ’ÿçàíî.

“Ìóøó çàçíà÷èòè, ùî êðèçà äàíà íàì ñà-
ìèì Áîãîì, òîìó ùî ï³ä ÷àñ êðèçè ñèëüí³
âèæèâàþòü ³ òîìó ïîñèëþºòüñÿ åêîíîì³êà

— ÿê ñâ³òîâà, òàê ³ Óêðà¿íè òà íàñàìïåðåä
Êèºâà”, — îïòèì³ñòè÷íî ï³äñóìóâàâ Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé.

Д ховна енер ія столиці
Ñï³ëêóþ÷èñü ó ïðÿìîìó åô³ð³, Ëåîí³ä

×åðíîâåöüêèé ïîä³ëèâñÿ ñïîãàäàìè ïðî òå,
ÿê â³í æèâ ³ç ðîäèíîþ â îäíîê³ìíàòí³é
êâàðòèð³ íà Äàðíèö³, ÿê ñï³ëêóâàâñÿ ç äàð-
íè÷àíàìè, ùî ïîò³ì äîïîìîãëî éîìó
óñï³øíî ïðåäñòàâëÿòè ¿õí³ ³íòåðåñè ó çà-
êîíîäàâ÷îìó îðãàí³. “Ùî á ÿ íå ãîâîðèâ,
ÿ ðàäèâñÿ ç íèìè, äîïîìàãàâ ¿ì ³ç âëàñíèõ
êîøò³â, ïîñò³éíî ç íèìè ñï³ëêóâàâñÿ”. ×à-
ñîì Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà ³ òåïåð ïðè-
¿çäèòü íà Äàðíèöüêèé ðèíîê, äå â íüîãî ³
íèí³ ÷èìàëî äðóç³â. “Ìè ðîçìîâëÿºìî ÷à-
ñîì ï³ä äèêòîôîí, ùîá çàïèñàòè ¿õí³ ïðîá-
ëåìè. Öå ò³ ì³ñöÿ, äå ÿ í³áè ï³äçàðÿäæà-
þñÿ”, — ðîçïîâ³â Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãî-
ëîâà. Ìåð ðîçïîâ³â, ùî òðèâàëèé ÷àñ ôàê-
òè÷íî æèâ íà 5-ìåòðîâ³é êóõí³ âëàñíîãî
îäíîê³ìíàòíîãî ïîìåøêàííÿ (ó ºäèí³é
ê³ìíàò³ áóëè äâîº éîãî ä³òåé), ³ öå ïðèì³-

ùåííÿ çäàâàëîñÿ éîìó âåëèêèì. Çâ³äñè, â³ä
çâè÷êè ñï³ëêóâàòèñÿ ç êèÿíàìè, î÷åâèäíà
ð³øó÷³ñòü ³ óñï³øí³ñòü Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî ó ïîäîëàíí³ ì³ñüêèõ ïðîáëåì.

“Áåðó íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü ³ ç ïîíå-
ä³ëêà ï³äïèøó ðîçïîðÿäæåííÿ ç ìåòîþ ïî-
ë³ïøåííÿ ïëàòåæ³â çà åëåêòðîåíåðã³þ. Àëå
äëÿ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ í³÷îãî íå çì³íèòü-
ñÿ, áî âîíè ³ òàê ëåäâå çâîäÿòü ê³íö³ ç ê³í-
öÿìè. Íåõàé ïîñòàíîâó ïðî ï³äâèùåííÿ
òàðèô³â äëÿ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ï³äïèñóº
õòîñü ³íøèé, êîìó ñóìë³ííÿ äîçâîëÿº.
Êðèçà íàáèðàº øàëåíèõ îáåðò³â, ³ âñå òðå-
áà çðîáèòè, ùîá áàãàò³ ñïëà÷óâàëè çà á³ä-
íèõ”, — ñêàçàâ ó ïðÿìîìó åô³ð³ Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé.

Óâàãó êèÿí ïðèâåðíóëà òàêîæ ðîçïîâ³äü
ìåðà ïðî òå, ùî ë³äåðè îïîçèö³éíèõ ôðàê-
ö³é Êè¿âðàäè íå íàâàæèëèñÿ óõâàëèòè éî-
ãî ïðîïîçèö³þ î÷îëèòè òðàíñïîðòíó ãà-
ëóçü ì³ñòà ³ ïîãîäèëèñÿ ëèøå î÷îëèòè â³ä-
ïîâ³äí³ íàãëÿäîâ³ ðàäè: Îëåêñàíäð Ç³í÷åí-
êî — Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó, Îëåêñ³é
Îìåëÿíåíêî — Êè¿âïàñòðàíñó

Мер Києва Леонід Черновець ий завжди має чим ар мент вати свою позицію
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Ñåðã³é ÐÓÄÈÊ: “Íàñ á³ëüøå ö³êàâèòü, 
ùîá äîâåëè äî ê³íöÿ ò³ ³í³ö³àòèâè, 
ÿê³ çàïî÷àòêóâàëè â 2007—2008 ðîêàõ”
Заст пни олови КМДА
Сер ій Р ди р є в ме-
рії національні та релі ійні
питання. О рім цьо о, він
відповідає за міжнародні
зв’яз и та взаємодію між
Києвом і ре іонами. До
то о ж пан Р ди очолює
й місь омісію з пере-
ймен вання в лиць та
об’є тів. Учора він розпо-
вів "Хрещати " про пи-
тання, я і наразі дово-
диться виріш вати, зо ре-
ма виділення землі під
цер ви, молитвенні б -
дин и.

— Ó ïîð³âíÿíí³ ç äåÿêèìè ºâðî-
ïåéñüêèìè ñòîëèöÿìè, çîêðåìà ðî-
ñ³éñüêîþ, ó Êèºâ³ â³äñóòí³ êîíôë³ê-
òè íà ì³æíàö³îíàëüíîìó ́ ðóíò³. ßê
ñòîëè÷í³é âëàä³ âäàºòüñÿ óòðèìó-
âàòè ñòàá³ëüíó ñèòóàö³þ?

— Íàñïðàâä³ öå â³äáóâàºòüñÿ çà-
âäÿêè òîëåðàíòíîñò³ íàøèõ ãðî-
ìàäÿí. Çà ñòàòèñòèêîþ, êîæåí
ï’ÿòèé óêðà¿íåöü ³, ìàáóòü, ³ êî-
æåí ï’ÿòèé êèÿíèí íàëåæàòü äî
ïðåäñòàâíèê³â íàö³îíàëüíèõ ìåí-
øèí. Óì³ííÿ ëþäåé ñï³âïðàöþ-
âàòè íà ïîáóòîâîìó ð³âí³ º, íà
ìîþ äóìêó, çàïîðóêîþ òîãî, ùî
ëþäè íå íàçèâàþòü îäèí îäíîãî
çà íàö³îíàëüí³ñòþ, íå á’þòüñÿ, à
ðîçâ’ÿçóþòü íàãàëüí³ø³ ïðîáëåìè.
Õî÷à çàïîðóêîþ öüîìó º é ä³ÿëü-
í³ñòü äåðæàâíèõ îðãàí³â âëàäè,
çîêðåìà â ñòîëèö³. Ó ì³ñò³ öèì ïè-
òàííÿì ïåðåéìàºòüñÿ Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ íàö³îíàëü-
íîñòåé òà ðåë³ã³é. Îäíàê íà ïåð-
øå ì³ñöå ÿ ïîñòàâèâ áè êóëüòóðó
é òîëåðàíòí³ñòü ñàìèõ êèÿí, à íà

äðóãå — ä³ÿëüí³ñòü äåðæàâíèõ îð-
ãàí³â âëàäè. Ãëèáîêî ïåðåêîíà-
íèé, ùî ÿê äî Ðóäèêà â ö³é ñôå-
ð³ âñå áóëî ñïîê³éíî, òàê çàëè-
øèòüñÿ ³ ï³ñëÿ ìåíå. Àäæå óêðà-
¿íö³ íîðìàëüíî ñòàâëÿòüñÿ äî ïðè-
¿æäæèõ ³ç ³íøèõ äåðæàâ, ëþäåé ç
³íøèì êîëüîðîì øê³ðè, ³íøî¿ ðà-
ñè. ² öþ òðàäèö³þ íàø³ ñï³ââ³ò÷èç-
íèêè ïðîäîâæóâàòèìóòü ³ íàäàë³.

— Îêð³ì ïèòàíü íàö³îíàëüíî-
ñòåé, âè ïåðåéìàºòåñÿ â ì³ñüê-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ³ ïèòàííÿìè ðå-

ë³ã³éíèõ êîíôåñ³é. Ïðåäñòàâíèêè
äóõîâåíñòâà çâåðòàþòüñÿ äî âàñ ïî
äîïîìîãó íàé÷àñò³øå, ùîá ñïðè-
ÿòè ¿ì ó âèä³ëåíí³ çåìåëüíîãî íà-
ä³ëó äëÿ ñïîðóäæåííÿ öåðêâè ÷è
ìîëèòâåííîãî áóäèíêó. ßê âèð³-
øóºòüñÿ öå ïèòàííÿ ÷åðåç áðàê
â³ëüíèõ ä³ëÿíîê ó Êèºâ³?

— Ìè íàìàãàºìîñÿ ðîçâ’ÿçàòè
öþ ïðîáëåìó çà ðàõóíîê çàòâåð-
äæåííÿ Êè¿âðàäîþ ñõåìè ðîçì³-
ùåííÿ ó ì³ñò³ êóëüòîâèõ ñïîðóä
áåç âêàçóâàííÿ, äî ÿêî¿ êîíôåñ³¿
âîíà íàëåæèòü. Öå ïèòàííÿ ïî÷à-

ëè ðîçãëÿäàòè ùå òîä³, êîëè ÿ áóâ
äåïóòàòîì Êè¿âðàäè, àëå, íà æàëü,
íàðàç³ ùå íå âèð³øèëè îñòàòî÷-
íî. Ïåðåêîíàíèé, ùî çàçíà÷åíó
ñõåìó îáîâ’ÿçêîâî çàòâåðäèìî â
2009 ðîö³. Äîêóìåíò ïåðåäáà÷àº,
ùîá ï³ä ÷àñ ñïîðóäæåííÿ íîâèõ
ì³êðîðàéîí³â òàì ç’ÿâëÿëèñÿ ñî-
áîðè, öåðêâè, ìå÷åò³. À äëÿ öüî-
ãî ïîòð³áíî çíàòè, ñê³ëüêè ïðåä-
ñòàâíèê³â ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ðåë³ã³¿
ìåøêàº â öüîìó ðàéîí³. Áî â öåí-
òð³ òàêèõ îá’ºêò³â çàáàãàòî, à íà
îêîëèöÿõ ì³ñòà ùå áðàêóº.

— Âè ëþäèíà â³ðóþ÷à, ³ ÿêùî
òàê, òî ÿêó â³ðó ñïîâ³äóºòå?

— ß ïðàâîñëàâíèé õðèñòèÿíèí.
Âåëèêèé ï³ñò òðèìàþ ùîð³÷íî,
ïî÷èíàþ÷è ç 1997 ðîêó. Ìîæëè-
âî, òðèìàòèìó é ïåðåäíîâîð³÷íèé
ï³ñò. Íå ìîæó ñêàçàòè, ÿêèé ÿ çà
ñòóïåíåì â³ðè, àëå íàìàãàþñÿ ñë³-
äóâàòè âñ³ì êàíîíàì ³ ïðèíöèïàì,
ÿê³ çàïèñàí³ â Áîæîìó Ïèñàíí³.

— Âè â³äïîâ³äàºòå òàêîæ çà
çâ’ÿçêè ñòîëèö³ ç ãðîìàäàìè ³íøèõ
ì³ñò. ßê, íà âàøó äóìêó, ïîøè-
ðþþòüñÿ ³äå¿, íîâîââåäåííÿ, çàïî-
÷àòêîâàí³ ó ñòîëèö³, íà ðåã³îíè?

— Îñòàíí³ì ÷àñîì ó ö³é ñôåð³
ìè äîñèòü ñåðéîçíî ïðîñóíóëèñÿ
âïåðåä. Ïðîãðàìè, ³í³ö³éîâàí³ Êè-
¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ ÷è éîãî
ðàäíèêàìè, ÿê³ âæå ìàþòü ÿê³ñü
ðåçóëüòàòè â ì³ñò³, ìè íàìàãàºìî-
ñÿ ïåðåäàòè â ðåã³îíè. Òîìó Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé ó ãðóäí³ çâåð-
íóâñÿ äî ìåð³â ì³ñò Óêðà¿íè, â
ÿêèõ ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ ñÿãàº 100
òèñÿ÷ ìåøêàíö³â, ³ç ïðîïîçèö³ºþ
ùîäî îáì³íó äîñâ³äîì. ² öå íå
ïðîñòî ÿê³ñü ñëîâà ÷è ïðîæåêòè,
à ÷èííå ð³øåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ.
Ãàäàþ, ùî âæå çà ì³ñÿöü ìîæíà
î÷³êóâàòè ïåðøèõ íàñë³äê³â ñï³ëü-

íî¿ ðåàë³çàö³¿ çàçíà÷åíî¿ ïðîãðà-
ìè. Òîáòî ÿêùî ï³äïðèºìåöü, á³ç-
íåñìåí, ÷èíîâíèê ³ç êîíêðåòíîãî
ðåã³îíó áåðå ó÷àñòü â íàøèõ ïðî-
ãðàìàõ, ìè ïåðåäàºìî ¿ì ñâî¿ íà-
ïðàöþâàííÿ äëÿ ðîáîòè íà ì³ñöÿõ.
Òàêî¿ ôîðìè ðîáîòè ðàí³øå íå áó-
ëî. Ìè íàìàãàºìîñÿ äàòè ³ìïóëüñ
³ç êîíêðåòíèì íàïðÿìêîì ÿê äëÿ
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè Êèºâà, òàê
³ äëÿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñò,
ç ÿêèìè ìè ñï³âïðàöþºìî.

— ßê ãîëîâà ì³ñüêî¿ êîì³ñ³¿ ç ïå-
ðåéìåíóâàííÿ âóëèöü òà îá’ºêò³â
ñêàæ³òü, ÷è áàãàòî íàäõîäèòü äî
âàñ ïðîïîçèö³é ùîäî çì³íè íàçâè ³
ùî ñàìå ïðîïîíóþòü êèÿíè?

— Îñòàíí³ì ÷àñîì ìè á³ëüøå ãî-
âîðèìî ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ, í³æ
íàñïðàâä³ ïåðåéìåíîâóºìî. Ùå
íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî ðîêó ïëàíó-
âàëè ïðîâåñòè çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿ ³
ðîçãëÿíóòè 13 ïèòàíü, àëå ïåðå-
íåñëè íà ñ³÷åíü. Ïåðåêîíàíèé, ùî
ïîðÿäîê äåííèé íå áóäå ïåðåíà-
ñè÷åíèì. Ïðîñòåæèòè, ñê³ëüêè áó-
äå çâåðíåíü, íåìîæëèâî, áî âîíè,
ÿê ïðàâèëî, ³íäèâ³äóàëüí³. Îêðå-
ìî ìè ïðàöþºìî íàä ñâî¿ìè ïëà-
íàìè, íå ÷åêàþ÷è, äîêè äî íàñ
çâåðíóòüñÿ êèÿíè. Äåÿê³ ïèòàííÿ
ùîäî ïåðåéìåíóâàíü ³í³ö³þâàâ
îñîáèñòî ìåð Êèºâà, éîãî çàñòóï-
íèêè. Ââàæàþ, ùî é êðèçà ñóòòº-
âî âïëèíóëà íà ê³ëüê³ñòü çâåðíåíü,
áî íèí³ êèÿíè ïåðåéìàþòüñÿ
çíà÷íî ñåðéîçí³øèìè ïðîáëåìà-
ìè. Íàðàç³ íàñ á³ëüøå ö³êàâèòü,
ùîá äîâåëè äî ê³íöÿ ò³ ³í³ö³àòè-
âè, ÿê³ çàïî÷àòêóâàëè â 2007—2008
ðîêàõ. Àäæå á³ëüø³ñòü ïðîåêò³â ð³-
øåíü ³ äîñ³ çíàõîäÿòüñÿ â ñåêðå-
òàð³àò³ Êè¿âðàäè

Спіл вався Віталій КУРІННИЙ,
"Хрещати "

²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
"Õðåùàòèê"

Цьо о тижня театральний оле -
тив із Голосіївсь о о район роз-
почав е спансію на амбітні сто-
личні театральні сцени з невели-
им, але вдалим реперт аром.
Кредо театр — серйозно про
серйозне, але враження після
пере ляд вистави має б ти обо-
в’яз ово світлим.

Öüîãî òèæíÿ ïðîäþñåðñüêà ãðóïà òåàò-
ðó-ñòóä³¿ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ñòîëèö³ âå-
äå ïåðåãîâîðè îäíî÷àñíî ç ê³ëüêîìà òåàò-
ðàëüíèìè ìàéäàí÷èêàìè ïðî ïîêàç ñïåê-
òàêëþ äëÿ ä³òåé â³ä 2 äî 11 ðîê³â ³ ùå äâîõ,
ÿê³ íå çàëèøàòü áàéäóæèìè ëþäåé áóäü-
ÿêîãî â³êó.

Çà ñëîâàìè õóäîæíüîãî êåð³âíèêà òå-
àòðó Îëåíè Íåñì³ÿí, çì³ñò òâîð÷îãî çà-
äóìó ìèñòåöüêîãî êîëåêòèâó ìîæíà çðî-
çóì³òè âæå çà íàçâîþ. "Ó êîæíîãî ðåæè-
ñåðà ³ àêòîðà â ñåðö³ º ìð³ÿ ïðî ñâ³òëèé
òåàòð, ïðî òâîð÷³ñòü â óìîâàõ ÷èñòîòè.
"Ñâ³òëèé òåàòð" — öå òåàòð íàä³¿, òåàòð
ìð³¿, íîâîãî øàíñó, íîâîãî ïîìàõó
êðèë",— ãîâîðèòü ðåæèñåðêà. Éäåòüñÿ íå
ïðî çàïîïàäëèâå ñòàâëåííÿ äî ãëÿäà÷à,
çàãðàâàííÿ ç íèì, ùî ïåðåòâîðþº àêòî-
ðà íà æåáðàêà àïëîäèñìåíò³â. Àêòîð —
öå ìèñëèòåëü, ìóäðåöü, ô³ëîñîô, ùî íå
íàâ’ÿçóº, à äîíîñèòü äóìêó, ðîçäóì, ïðî-
ïîíóº çàéíÿòè ïîçèö³þ, ïîãîäèòèñÿ àáî

ñïðîñòóâàòè, ïîìåðòè àáî âîñêðåñíóòè ç
ãåðîÿìè.

"² íàøà ìåòà — òå, ùî çàëèøèòüñÿ â ñåð-
ö³ ãëÿäà÷à, êîëè â³í çàëèøàº ïðèì³ùåííÿ
òåàòðó, éäåòüñÿ ñàìå ïðî öå ñâ³òëî",— ðîç-
ì³ðêîâóº ìèòåöü. Îëåí³ Íåñì³ÿí ëåãêî áó-

ëî çíàéòè ñï³ëüíó ìîâó ç àêòîðàìè, ÿê³
ïåðåâàæíî º òâîð÷èìè ïðàö³âíèêàìè áà-
ãàòüîõ ì³ñüêèõ òåàòð³â ³ ôàõ³âö³ ó ñâî¿é
ñïðàâ³. Ñåêðåò óñï³õó ïîøóêó ñâ³òëà â äó-
øàõ ³ íà ñöåí³ ïîëÿãàº â òîìó, ùî âîíà ïà-
ðàô³ÿíêà öåðêâè "Ïîñîëüñòâî Áîæå" Ñàí-

äåÿ Àäåëàäæ³ ³ çíà÷íà ÷àñòèíà àêòîð³â òðó-
ïè òàêîæ â³äâ³äóþòü áîãîñëóæ³ííÿ.

Ïðîáëåìà çà ìàëèì: ÿê çðîáèòè òàê, ùîá
òå ñâ³òëî ñåðöÿ ïîäàðóâàòè ãëÿäà÷àì,
îñîáëèâî ìîëîäøîãî â³êó, ³ ùîá âîíî òàì
çàëèøèëîñÿ íà òðèâàëèé ÷àñ ÿê åìîö³éíèé
³ äóõîâíèé äîðîãîâêàç.

Òàê, íàïðèêëàä, ÿê öå áóëî íà Ð³çäâî
öüîãî ðîêó, êîëè òåàòð ñï³ëüíî ç ãðîìàä-
ñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ "Ïëàíåòà äèòèíñòâà"
ïîêàçàâ êàçêó â õðèñòèÿíñüê³é öåðêâ³ "Ïå-
ðåìîãà". Àóäèòîð³ÿ áóëà íå ïðîñòî âåëè-
êîþ, à äóæå âåëèêîþ — ïîíàä 6 òèñÿ÷
þíèõ ³ äîðîñëèõ ãëÿäà÷³â. Äëÿ âèñòóï³â íà
ñòàö³îíàðí³é ñöåí³ òåàòð-ñòóä³ÿ ï³äãîòóâàâ
ñâ³òëó êàçêó "Ïðèãîäè ³ãðàøîê ó êîìï’þ-
òåðíîìó öàðñòâ³" òà "Äþéìîâî÷êà", ÿêó âæå
íèí³ ó âèêîíàíí³ àêòîð³â "Ñâ³òëîãî òåàò-
ðó" ³ç çàäîâîëåííÿì çàìîâëÿº äëÿ ñâî¿õ
â³äâ³äóâà÷³â àíòðåïðåíåðñüêèé òåàòð "Ñó-
ç³ð’ÿ" ïîáëèçó ìåòðî "Ë³âîáåðåæíà".

Çà ñëîâàìè Îëåíè Íåñì³ÿí, àêòîðñüêèé
êîëåêòèâ "Ñâ³òëîãî òåàòðó" ìàº íàòõíåííÿ
òà áàæàííÿ íåñòè ñâ³òëî â äóø³ ãëÿäà÷³â,
÷èìàëèé äîñâ³ä, ïðîôåñ³îíàë³çì ³ çíàííÿ
é íàâ³òü âëàñí³ òâîð÷³ òðàäèö³¿. Áðàêóº ëè-
øå âëàñíîãî ïðèì³ùåííÿ ç âèâ³ñêîþ.

Ïðèì³ùåííÿ íà Âåëèê³é Âàñèëüê³âñüê³é,
äå àêòîðè ïðîâîäÿòü ðåïåòèö³¿, çàìàëå äëÿ
ãëÿäà÷³â: íàéá³ëüøå ïðèì³ùåííÿ — 15
êâàäðàòíèõ ìåòð³â. Òà öå íå çóïèíÿº ìèò-
ö³â, âîíè ïåâí³ â ñîá³, ùî ìîæóòü ³ ïîâèí-
í³ íåñòè ñâ³òëî â äóø³ ãëÿäà÷³â, âåñòè õðî-
í³êó âëàñíèõ àíøëàã³â, ìàòè íå ëèøå âëàñ-
íèé ãàðäåðîá, à é êàñó. Öþ äóìêó ïîä³ëÿº
é âäÿ÷íèé ãëÿäà÷ "Ñâ³òëîãî òåàòðó"

Àêòîðñüêà òðóïà ìð³º óòâåðäèòèñÿ íà âëàñí³é êè¿âñüê³é ñöåí³

Áîæà ³ñêðà “Ñâ³òëîãî òåàòðó”

Сцена з вистави "При оди і рашо омп’ютерном царстві"

Ô
îò
î 
ç 
àð
õ³
âó
 “
Õ
ðå
ù
àò
èê
à”

Ô
îò
î 
Ï
àâ
ëà
 Ï

À
Ù
ÅÍ

Ê
À



Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Я стало відомо "Хре-
щати ", до інця поточ-
но о ро іль ість місь-
их періодичних видань
зв’яз з ризою може

зменшитися на 30 %.
Тож за риття азети "15
мин т" видавництва KP
Media стане не остан-
ньою сенсаційною поді-
єю на медіарин столи-
ці. Е сперти пояснюють
за риття о ремих прое -
тів перенасиченням рин-

та с ороченням ре -
лами і про ноз ють: її
обся и с оротяться
2009 році щонайменше
на 10 %.

Криза
очищ є рино
від перенасичення

Ï³ñëÿ çàêðèòòÿ ìèíóëîãî òèæ-
íÿ ãàçåòè “15 ìèíóò” ðèíîê
äðóêîâàíèõ ÇÌ² ìîæå î÷³êóâà-
òè ÷åðãîâà õâèëÿ ïðèïèíåííÿ
ðîáîòè îêðåìèõ ïðîåêò³â òà âè-
äàíü. Çîêðåìà, çà ñëîâàìè åêñ-
ïåðò³â ðèíêó, ïåðåôîðìàòóâàí-
íÿ â³äáóäåòüñÿ ÿê ó íèçüêîö³íî-
âèõ í³øàõ (áåçïëàòíèõ ïåð³î-
äè÷íèõ äðóêîâàíèõ ÇÌ² òà äå-
øåâèõ), òàê ³ â ñåðåäíüîìó ö³-
íîâîìó ñåãìåíò³ ïåð³îäèêè (ãà-
çåòè, æóðíàëè).

Íàãàäàºìî, ùî ç ìèíóëîãî ïî-
íåä³ëêà ùîäåííà ãàçåòà “15 ìè-
íóò” íå âèõîäèòü, à êåð³âíèêè
KP Media âèçíàëè, ùî òàêèé
êðîê çóìîâëåíèé íàñë³äêàìè ô³-
íàíñîâî¿ êðèçè â Óêðà¿í³, ÷åðåç
ùî õîëäèíã íàðàç³ îïòèì³çîâóº
ñâî¿ âèòðàòè. “Çàêðèòòÿ ãàçåòè
â³äáóëîñÿ ÷åðåç ñïàä íà ðèíêó
ðåêëàìè òà ñïðè÷èíåíå äåâàëü-
âàö³ºþ íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè
ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ì³ñÿö³â”,—
ñêàçàâ “Õðåùàòèêó” âèäàâåöü
Äæåä Ñàíäåí. Ðàí³øå KP Media
âæå çìóøåíà áóëà çàêðèòè æóð-
íàëè “Ïàí³”, “Âîíà” òà “Íîâè-
íàð”. Íàðàç³ æ ó KP Media óõè-
ëÿþòüñÿ â³ä êîìåíòàð³â ùîäî
ìîæëèâîãî ïðèïèíåííÿ ðîáîòè
é ³íøèõ ïðîåêò³â (çîêðåìà ãàçå-
òè Kyiv Post, æóðíàë “Êîðåñ-
ïîíäåíò”, ñ³ò³-ã³ä “Àô³øà”,
“²äå¿ âàøîãî äîìó”, “²íòåð’ºð-
ìàãàçèí”.— “Õðåùàòèê”). Òàêèì
÷èíîì ä³ÿëüí³ñòü öüîãî õîëäèí-
ãó ïåðåâàæíî áóäå çîð³ºíòîâàíî
íà ³íòåðíåò, äå KP Media êîí-
òðîëþº BigMir.net, UkrBiz.net,
Korrespondent.net, Afisha.ua, 
UASport.net, Pink.com.ua, Ricardo,
Novynar.com.ua.

Ñâîºþ ÷åðãîþ åêñïåðòè ìå-
ä³à-ðèíêó î÷³êóþòü íà íîâ³ ãó÷-
í³ çàêðèòòÿ äðóêîâàíèõ ÇÌ².
Çîêðåìà, ÿê ïîâ³äîìèâ “Õðåùà-
òèêó” Àíäð³é Ñòåïþê, íàñë³äêè
ô³íàíñîâî¿ êðèçè ³ íàäàë³ çó-
ìîâëþâàòèìóòü ïðèïèíåííÿ ðî-
áîòè íèçêè ïðîåêò³â ó ñòîëèö³.
“Âèäàííÿ, ÿê³ ìàþòü ³ì’ÿ òà âæå
äàâíî ïðàöþþòü íà ðèíêó, ñêî-
ð³ø çà âñå, ðàäèêàëüíèõ êðîê³â
íå âæèâàòèìóòü — ìîæëèâî,
ñêîðî÷óâàòèìóòü ê³ëüê³ñòü

øïàëüò, çàðîá³òíó ïëàòó ³ øòàò.
Òîä³ ÿê “ìîëîä³” ïðîåêòè àáî æ
ò³, ùî ñòâîðåí³ ï³ä îêðåì³ ïîë³-
òè÷í³ ñèëè, çàêðèâàòèìóòüñÿ”,—
âèçíàâ åêñïåðò. Íà éîãî äóìêó,
â³ä êðèçè ïîñòðàæäàþòü ñàìå
íåðåíòàáåëüí³ òà íåîêóïí³ âè-
äàííÿ, ÷è æ ò³, ÿê³ íå çìîæóòü
çíàéòè ñîá³ ïëàòîñïðîìîæíîãî
³íâåñòîðà. “Ïåðåäóñ³ì êðèçà á’º
ñàìå ò³ ïðîåêòè, ÿê³ ÷åðåç ñïàä
ðåêëàìè ñòàëè íåäîîòðèìóâàòè
ïðîãíîçîâàí³ äîõîäè, à òàêîæ
÷åðåç çíà÷íå çìåíøåííÿ ïëàòî-
ñïðîìîæíîñò³ íàñåëåííÿ, ÿêå
âæå çâàæóº, êóïóâàòè ãàçåòó ÷è
õë³á. Êð³ì òîãî, ðèíîê ùîäåí-
íèõ äåøåâèõ (àáî áåçïëàòíèõ)
âèäàíü íàðàç³ ïðîñòî áóâ ïåðå-
íàñè÷åíèé ïðîäóêö³ºþ ìàéæå
îäíàêîâîãî ôîðìàòó, ùî íå âè-
êëèêàëà îñîáëèâîãî ³íòåðåñó â
ñïîæèâà÷³â”,— ñêàçàâ Àíäð³é
Ñòåïþê. Òàêèì ÷èíîì, íà éîãî
äóìêó, òåíäåíö³¿ ö³ëêîì ïðè-
ðîäí³: âèæèâàþòü ïîïóëÿðí³
ïðîåêòè, àáî æ ò³, ó ÿêèõ ³íâåñ-
òîðè çàêëàëè â á³çíåñ-ïëàíàõ íà
íàéáëèæ÷³ ðîêè â³ä’ºìíó äèíà-
ì³êó.

Ðàí³øå â æóðíàë³ñòñüêèõ êî-
ëàõ øèðèëèñÿ ÷óòêè ïðî çàêðèò-
òÿ ùîäåííî¿ ãàçåòè “Âå÷åðêîì”
(ÇÀÒ “Ñåãîäíÿ Ìóëüòèìåäèà”)
òà “Ãàçåòà íàøîãî ðàéîíó”.
Âò³ì, ÿê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòè-
êó” ãîëîâíèé ðåäàêòîð âèäàííÿ
“Âå÷åðêîì” ªâãåí Ñìåðòåíêî,
ïîïðè ÷óòêè “Ñåãîäíÿ ìóëüòè-
ìåäèà” íå ïëàíóº çàêðèâàòè
öüîãî ïðîåêòó. Ðàí³øå â ì³ñò³
ïîäåéêóâàëè, ùî â ãàçåò³ íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì çìåíøàòüñÿ
ê³ëüê³ñòü øïàëüò ³ òèðàæ. “Êå-
ð³âíèöòâî íàðàç³ íå ïëàíóº ïå-
ðåãëÿäàòè àí³ ïëàí³â ùîäî ê³ëü-
êîñò³ øïàëüò, àí³ ñòîñîâíî ïå-
ð³îäè÷íîñò³ âèõîäó ãàçåòè, à
÷óòêè ïðî ìîæëèâå çàêðèòòÿ

ïðîåêòó “Âå÷åðêîì” íå â³äïîâ³-
äàþòü ä³éñíîñò³”,— çàçíà÷èâ
ªâãåí Ñìåðòåíêî.

Íå ï³äòâåðäèëè ³ íå ñïðîñòó-
âàëè ³íôîðìàö³¿ ïðî ïðèïèíåí-
íÿ âèõîäó “Ãàçåòè íàøîãî ðàéî-
íó” ó âèäàâíèöòâ³ “Ïðåñ-
öåíòð”. Òàì íàãîëîñèëè, ùî íà-
ðàç³ öåé ïðîåêò ôóíêö³îíóº ó
çâè÷íîìó ðåæèì³ òà ïëàí³â çà-
êðèâàòè âèäàííÿ íå ìàº.

Спад ре лами
с ороч є бюджети
видавців

À âò³ì, åêñïåðòè ïðèïóñ-
êàþòü, ùî âæå äî ê³íöÿ ïîòî÷-
íîãî ðîêó äî 30 % âèäàíü ó ñòî-
ëèö³ íå âèõîäèòèìóòü. Íàé-
ñêëàäí³øèì ïåð³îäîì ââàæàþòü
ñ³÷åíü — âåðåñåíü 2009 ðîêó.
“Ï³ê ñïàäó ïðèïàäå îð³ºíòîâíî
íà òðàâåíü ³ òðèâàòèìå ïðîòÿãîì
ë³òà”,— ñêàçàëè “Õðåùàòèêó” â
Óêðà¿íñüê³é àñîö³àö³¿ âèäàâö³â
ïåð³îäè÷íî¿ ïðåñè. Çà ñëîâàìè
êåð³âíèêà ãðóïè åêñïåðò³â Àñî-
ö³àö³¿ Ñåðã³ÿ ×åðíÿâñüêîãî,
íàéòÿæ÷å áóäå âèäàííÿì, ÿê³
æèâóòü çà ðàõóíîê ðåêëàìè. “²ç
12—15 âåëèêèõ íàö³îíàëüíèõ
âèäàíü êðèçó ïåðåæèâå â ë³ï-
øîìó ðàç³ ëèøå ïîëîâèíà”,—
ïðîãíîçóº ïàí ×åðíÿâñüêèé. À
âò³ì, íàéá³ëüøå ïîñòðàæäàº ðå-
ã³îíàëüíà ïðåñà, òîä³ ÿê ñïðàâè
â îêðåìèõ ãðàâö³â ñòîëè÷íîãî
ðèíêó ï³äóòü óãîðó âæå ç íà-
ñòóïíîãî ðîêó, êîëè êðà¿íà ïî-
äîëàº íàñë³äêè êðèçè.

Ùî æ ñòîñóºòüñÿ ðåêëàìè, òî
çà äàíèìè êîìïàí³¿ “Ìîí³òî-
ðèíã ÇÌ²”, çàãàëüíà âàðò³ñòü
ðåêëàìè ó äðóêîâàíèõ âèäàííÿõ
â Óêðà¿í³ 2008 ðîêó ñòàíîâèëà $
495 ìëí. Ïîð³âíÿíî ç 2007-ì,
îáñÿã ðåêëàìè â ãàçåòàõ çð³ñ íà

6,64 %, ó æóðíàëàõ — íà 16,7 %.
Çàãàëîì ïðåñà çðîñëà íà
13,88 %. Îäíàê, çà ïðîãíîçàìè
åêñïåðò³â, ÷åðåç ñïàä ðåêëàìè
ïðèáóòêè âèäàâö³â âïàäóòü ùî-
íàéìåíøå íà 10 %. Ó÷àñíèêè
ðèíêó âæå â³ä÷óëè íà ñîá³ ñïàä

îáñÿãó ðåêëàìè ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ.
×åðåç ùî âîíè ïî÷àëè çíèæóâà-
òè âàðò³ñòü ðåêëàìè òà çä³éñíþ-
âàòè âñ³ ðîçðàõóíêè ç ïåðåâå-
äåííÿì àìåðèêàíñüêî¿ âàëþòè â
íàö³îíàëüíó, àáè êðàùå äîìî-
âèòèñÿ ç ðåêëàìîäàâöÿìè. Êð³ì
òîãî, çà äàíèìè ÓÀÂÏÏ, íà
ñòîëè÷íîìó ðèíêó çàô³êñîâàíî
çðîñòàííÿ ö³í íà ãàçåòè òà æóð-
íàëè. Òîìó åêñïåðòè ïðèïóñ-
êàþòü, ùî âèäàâö³ ïðîäàâàòè-
ìóòü ìåíøå ãàçåò, à îòæå, ³ ö³-
ëüîâà àóäèòîð³ÿ ðåêëàìè, çâ³ñ-
íî, çìåíøóâàòèìåòüñÿ. Öåé
÷èííèê â³äëÿêóº ïîòåíö³éíèõ
ðåêëàìîäàâö³â íà ñåðåäíüî- ³
äîâãîñòðîêîâó ïåðñïåêòèâó. ×å-
ðåç ùî ñïàä ïðîäàæó ðåêëàìè
ìîæå áóòè ùå á³ëüøèì.

Все б де
інтернет

Ç ³íøîãî áîêó, íàðàç³ ðåêëà-
ìîäàâö³ òà âëàñíèêè ³íòåðíåò-
ðåñóðñ³â î÷³êóþòü çá³ëüøåííÿ
îáñÿãó ðåêëàìè ó ñâ³òîâ³é ïàâó-
òèí³. Ïðèáóòêè ³íòåðíåò-âèäàíü
ìàþòü çá³ëüøèòèñÿ, ³ çðîñòàí-
íÿ â öüîìó ñåãìåíò³ ðèíêó ñòà-
íîâèòèìå äî 60 %. Öå ïîÿñíþº-
òüñÿ â³äíîñíîþ äîñòóïí³ñòþ òà
äåøåâèçíîþ ³íòåðíåò-ðåñóðñ³â.
Çà äàíèìè Âñåóêðà¿íñüêî¿ ðåê-
ëàìíî¿ êîàë³ö³¿, íàðàç³ â Óêðà-
¿í³ êîðèñòóºòüñÿ ³íòåðíåòîì
ìàéæå 20 % íàñåëåííÿ (10 ì³ëü-
éîí³â êîðèñòóâà÷³â.— “Õðåùà-
òèê”), 60 % ç ÿêèõ ïðîæèâàþòü
àáî â Êèºâ³, àáî â Êè¿âñüê³é îá-
ëàñò³. Òîìó ïåðåîð³ºíòàö³ÿ ðèí-
êó ðåêëàìè íà ³íòåðíåò çìîæå
÷àñòêîâî ïîïîâíèòè áþäæåòè
âèäàâíèöòâ
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ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ
1. Ор анізатор он рс :
1.1. Наймен вання: Головне правління житлово о осподарства ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації).
1.2.Юридична адреса: У раїна, 01601, м. Київ, в л. Б. Хмельниць о о, 3.
1.3. Підстава для проведення он рс : розпорядження ви онавчо о ор-

ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) від
31.12.2008р. № 1804. Відповідальний за проведення он рс : началь-
ни відділ е ономічно о аналіз та про ноз вання Головно о правління
житлово о осподарства ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації) — Старовойт Ві торія Андріївна,
тел.: (044)234-69-88, (044) 235-87-44, тел./фа с: (044)279-58-96
2. Інформація про он рс:
2.1. Предмет он рс : співпраця з житлово-е спл атаційними ор а-

нізаціями та споживачами з питань по ашення забор ованості за жит-
лово- ом нальні посл и.
2.2. Кіль ість: понад 140 тис. особових рах н ів на с м до 300 тис. рн.
2.3. Місце ви онання робіт: м. Київ.
2.4. Стро ви онання робіт: 2009 рі .
3. Процед ра визначення ви онавця: он рс
4. Отримання он рсної до ментації:
4.1. Місце: 01601, м. Київ, в л. Б. Хмельниць о о, 3, аб. 401, 413
4.2. Спосіб: особисто або поштою.
5. Плата за часть он рсі:
Не вима ається.
6. Умови подання он рсних пропозицій:
6.1. Місце: 01601, м. Київ, в л. Б. Хмельниць о о, 3, аб. 401.
6.2. Спосіб: особисто або поштою.
6.3. Кінцевий стро : 23.02.2009р. до 10.30.
7. Роз риття он рсних пропозицій:
7.1. Місце: 01601, м.. Київ, в л. Б. Хмельниць о о, 3, аб, 410.
7.2. Дата: 23.02.2009р.
7.3. Час: 11.30.
9. Додат ова інформація:
Телефони для довідо : 8 (044) 234-69-88, (044)235-87-44,

фа с 235-87-28, 279-58-96

Ìåä³à-ðèíîê Êèºâà 
áëèçüêèé äî ïðîñ³äàííÿ
Äî ê³íöÿ ðîêó ê³ëüê³ñòü ãàçåò ó ñòîëèö³ ñêîðîòèòüñÿ íà 30 â³äñîòê³â

Рят ючись від ризи, видавці піднімають ціни на прод цію, одна це їх все одно не вбереже від збит ів
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Нормативно

правові та інші акти
органів 
державної влади 
та управління
Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу громадянці 
Мамедовій Майї Тофіковні земельної ділянки

для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд 

у пров. Бастіонному, 5$в у Печерському районі
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 189/189 від 28 серпня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòó-
âàííÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³â-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåò-
ð³â îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ “Ðîçì³ùåííÿ
æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä ïî ïðîâóëêó Áàñò³îííîìó
Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ
éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020
ðîêó, à ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòü-
ñÿ â³äïîâ³äíî äî öüîãî ð³øåííÿ, âèëó÷è-
òè ³ç êàòåãîð³¿ áàãàòîïîâåðõîâî¿ æèòëî-
âî¿ çàáóäîâè òà ïåðåâåñòè çà ôóíêö³î-
íàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ ñà-
äèáíî¿ çàáóäîâè.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî
ñåðåäîâèùà ïðèâåñòè ìàòåð³àëè Ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó
ïëàíóâàííÿ éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïå-
ð³îä äî 2020 ðîêó ó â³äïîâ³äí³ñòü äî
ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ìàìåäîâ³é Ìàé¿ Òîô³êîâí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä ó ïðîâ. Áàñò³îííîìó, 5-â ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ìàìåäîâ³é
Ìàé¿ Òîô³êîâí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 6 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 
0,09 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ
áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Áàñò³îííîìó, 
5-â ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðà-
õóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

6. Ãðîìàäÿíö³ Ìàìåäîâ³é Ìàé¿ Òîô³-
êîâí³:

6.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6.2. Îäåðæàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áó-
ä³âåëüíèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóä-
êîíòðîëþ òà âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäî-
âè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿).

6.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (óòî÷íåíèé
âèñíîâîê ïîïåðåäíüîãî îáñòåæåííÿ ÿê³ñ-
íîãî òà ê³ëüê³ñíîãî ñêëàäó çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü â³ä 17.04.2008 ¹ 129) òà ³íø³
ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-

íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 19.10.2007 ¹ 19-11890 òà
â³ä 14.04.2008 ¹ 09-4578, Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñòàíö³¿ â³ä
12.02.2008 ¹ 1162, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
29.12.2007 ¹ 05-08/10017 òà â³ä
29.12.2007 ¹ 05-09/9790, Äåðæàâíî¿
ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóð-
íî¿ ñïàäùèíè â³ä 23.11.2006 ¹ 22-
3059/35, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 20.11.2006
¹ 6091, Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êè-
ºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 04.12.2006
¹ 090-5899/13, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 15.07.2008 ¹ 05-
3322, Íàö³îíàëüíîãî áîòàí³÷íîãî ñàäó
³ìåí³ Ì. Ì. Ãðèøêà Íàö³îíàëüíî¿ àêà-
äåì³¿ íàóê Óêðà¿íè â³ä 21.05.2008 ¹ 112-
8/211-10, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²í-
ñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà”
â³ä 29.01.2008 ¹ 283, êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “Ñïåö³àë³çîâàíå óïðàâë³ííÿ
ïðîòèçñóâíèõ ï³äçåìíèõ ðîá³ò” â³ä
19.12.2007 ¹ 8/1-1986, Êè¿âñüêîãî êî-
ìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³â-
íèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä” â³ä
15.02.2008 ¹ 148-315.

6.5. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îð-
ãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà
âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

6.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

6.7. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ òà
ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè.

7. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Лазоренку В’ячеславу Павловичу земельної
ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у пров. Бастіонному, 7$в 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 181/181 від 28 серпня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòó-
âàííÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³â-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåò-
ð³â îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ “Ðîçì³ùåííÿ
æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâóëêó Áàñò³îííîìó
Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ
éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020
ðîêó, à ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòü-
ñÿ â³äïîâ³äíî äî öüîãî ð³øåííÿ, âèëó÷è-
òè ³ç êàòåãîð³¿ áàãàòîïîâåðõîâî¿ æèòëî-
âî¿ çàáóäîâè òà ïåðåâåñòè çà ôóíêö³î-
íàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ ñà-
äèáíî¿ çàáóäîâè.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî
ñåðåäîâèùà ïðèâåñòè ìàòåð³àëè Ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó
ïëàíóâàííÿ éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïå-
ð³îä äî 2020 ðîêó ó â³äïîâ³äí³ñòü äî
ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíèíó Ëàçîðåíêó Â’ÿ÷åñëàâó Ïàâëîâè-
÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Áàñò³îííîìó, 7-â ó
Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ëàçîðåíêó
Â’ÿ÷åñëàâó Ïàâëîâè÷ó, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 6 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ
0,09 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ
áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Áàñò³îííîìó, 
7-â ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðà-
õóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

6. Ãðîìàäÿíèíó Ëàçîðåíêó Â’ÿ÷åñëàâó
Ïàâëîâè÷ó:

6.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6.2. Îäåðæàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áó-
ä³âåëüíèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóä-
êîíòðîëþ òà âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäî-
âè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿).

6.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (óòî÷íåíèé
âèñíîâîê ïîïåðåäíüîãî îáñòåæåííÿ ÿê³ñ-
íîãî òà ê³ëüê³ñíîãî ñêëàäó çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü â³ä 17.04.2008 ¹ 123) òà ³íø³
ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-

íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 19.10.2007 ¹ 19-11899 òà
â³ä 14.04.2008 ¹ 09-4510, Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñòàíö³¿ â³ä
12.02.2008 ¹ 1169, Äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
29.12.2007 ¹ 05-08/10014 òà â³ä
29.12.2007 ¹ 05-09/9787, Äåðæàâíî¿
ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóð-
íî¿ ñïàäùèíè â³ä 21.11.2006 ¹ 22-
3035/35, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 20.11.2006
¹ 6092, Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êè-
ºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 04.12.2006
¹ 090-5897/13, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 15.07.2008 ¹ 05-
3327, Íàö³îíàëüíîãî áîòàí³÷íîãî ñàäó
³ìåí³ Ì. Ì. Ãðèøêà Íàö³îíàëüíî¿ àêà-
äåì³¿ íàóê Óêðà¿íè â³ä 21.05.2008 ¹ 112-
8/211-8, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²í-
ñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà”
â³ä 29.01.2008 ¹ 282, êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “Ñïåö³àë³çîâàíå óïðàâë³ííÿ
ïðîòèçñóâíèõ ï³äçåìíèõ ðîá³ò” â³ä
19.12.2007 ¹ 8/1-1981, Êè¿âñüêîãî êî-
ìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³â-
íèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä” â³ä
15.02.2008 ¹ 148-310.

6.5. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îð-
ãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà
âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

6.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003
¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè)
³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

6.7. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

7. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про порушення перед 
Головою Верховної Ради України клопотання

про нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України 

Петренка Миколи Івановича

Рішення Київської міської ради № 62/62 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до пункту 10 Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затвер%
дженого Постановою Верховної Ради України від 15.12.05 № 3216%IV “Про внесення змін до Постанови
Верховної Ради України “Про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîðóøèòè êëîïîòàííÿ ïåðåä Ãîëî-
âîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðî íàãîðîä-
æåííÿ Ïî÷åñíîþ ãðàìîòîþ Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè Óêðà¿íè Ïåòðåíêà Ìèêîëè ²âàíîâè-
÷à — äèðåêòîðà-õóäîæíüîãî êåð³âíèêà Êè-
¿âñüêîãî àêàäåì³÷íîãî òåàòðó ëÿëüîê çà âà-
ãîìèé îñîáèñòèé âíåñîê ó ðîçâèòîê íàö³î-
íàëüíî¿ êóëüòóðè òà ìèñòåöòâà, áàãàòîð³÷-
íó ïë³äíó ïðàöþ, âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì,
àêòèâíó ãðîìàäñüêó ä³ÿëüí³ñòü, ç íàãîäè
80-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ çàñíóâàííÿ òåàòðó.

2. Óïðàâë³ííþ êàäðîâî¿ ðîáîòè ³ íàãî-
ðîä àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ï³äãîòóâàòè êëîïîòàííÿ ïðî íàãîðîä-
æåííÿ Ïî÷åñíîþ ãðàìîòîþ Âåðõîâíî¿ Ðà-

äè Óêðà¿íè Ïåòðåíêà Ìèêîëè ²âàíîâè-
÷à — äèðåêòîðà-õóäîæíüîãî êåð³âíèêà Êè-
¿âñüêîãî àêàäåì³÷íîãî òåàòðó ëÿëüîê çà âà-
ãîìèé îñîáèñòèé âíåñîê ó ðîçâèòîê íàö³î-
íàëüíî¿ êóëüòóðè òà ìèñòåöòâà, áàãàòîð³÷-
íó ïë³äíó ïðàöþ, âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì,
àêòèâíó ãðîìàäñüêó ä³ÿëüí³ñòü, ç íàãîäè
80-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ çàñíóâàííÿ òåàòðó òà íà-
ïðàâèòè éîãî Ãîëîâ³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà-
¿íè.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè òà òóðèçìó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про порушення перед 
Головою Верховної Ради України клопотання

про нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України 
Сікала Юрія Івановича

Рішення Київської міської ради № 63/63 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до пункту 10 Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затвер%
дженого Постановою Верховної Ради України від 15.12.05 № 3216%IV “Про внесення змін до Постанови
Верховної Ради України “Про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîðóøèòè êëîïîòàííÿ ïåðåä Ãîëî-
âîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðî íàãîðîä-
æåííÿ Ïî÷åñíîþ ãðàìîòîþ Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè Óêðà¿íè Ñ³êàëà Þð³ÿ ²âàíîâè÷à — ãî-
ëîâíîãî ðåæèñåðà Êè¿âñüêîãî àêàäåì³÷íî-
ãî òåàòðó ëÿëüîê çà âàãîìèé îñîáèñòèé
âíåñîê ó ðîçâèòîê íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè
òà ìèñòåöòâà, áàãàòîð³÷íó ñóìë³ííó ïðàöþ,
âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì, àêòèâíó ãðîìàä-
ñüêó ä³ÿëüí³ñòü, ç íàãîäè 80-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ
çàñíóâàííÿ òåàòðó.

2. Óïðàâë³ííþ êàäðîâî¿ ðîáîòè ³ íàãî-
ðîä àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ï³äãîòóâàòè êëîïîòàííÿ ïðî íàãîðîä-

æåííÿ Ïî÷åñíîþ ãðàìîòîþ Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè Óêðà¿íè Ñ³êàëà Þð³ÿ ²âàíîâè÷à — ãî-
ëîâíîãî ðåæèñåðà Êè¿âñüêîãî àêàäåì³÷íî-
ãî òåàòðó ëÿëüîê çà âàãîìèé îñîáèñòèé
âíåñîê ó ðîçâèòîê íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè
òà ìèñòåöòâà, áàãàòîð³÷íó ñóìë³ííó ïðàöþ,
âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì, àêòèâíó ãðîìàä-
ñüêó ä³ÿëüí³ñòü, ç íàãîäè 80-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ
çàñíóâàííÿ òåàòðó òà íàïðàâèòè éîãî Ãî-
ëîâ³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè òà òóðèçìó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про звільнення Центрального територіального
управління капітального будівництва 

Міністерства оборони України 
від передачі 5% відрахувань загальної площі 

у житловому будинку 
на вул. Бориспільській, 26 Ж у Дарницькому

районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 67/67 від 28 серпня 2008 року

Відповідно до пункту 5 статті 22 Закону України “Про столицю України — місто%герой Київ”, пункту 41
рішення Київради від 18.12.03 № 267/1142 “Про бюджет міста Києва на 2004 рік”, враховуючи звернен%
ня Центрального територіального управління капітального будівництва Міністерства оборони України від
29.01.08 № 8/74, протокол засідання постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально%економіч%
ного розвитку від 29.07.08 № 3, а також те, що фінансування будівництва житлового будинку здійснюва%
лось за рахунок коштів Державного бюджету України для військовослужбовців Міністерства оборони Укра%
їни, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çâ³ëüíèòè Öåíòðàëüíå òåðèòîð³àëü-
íå óïðàâë³ííÿ êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà
Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè â³ä ïåðå-
äà÷³ Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ æèòëîâîãî
çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 5% â³äðàõóâàíü
çàãàëüíî¿ ïëîù³ ó æèòëîâîìó áóäèíêó íà
âóë. Áîðèñï³ëüñüê³é, 26 Æ ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â ÷àñòèí³ ïëîù, ïî-

áóäîâàíèõ çà ðàõóíîê ö³ëüîâèõ äåðæàâ-
íèõ êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю 

“Укрінвест$Центр” земельної ділянки 
для проектування, будівництва та експлуатації

офісно$житлового комплексу 
на вул. Гайовій, 19 

у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 151/151 від 28 серпня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, відповідно до статей 93, 120,
123, 124 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ ³ âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â áó-
ä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ îô³ñíî-æèòëîâî-
ãî êîìïëåêñó íà âóë. Ãàéîâ³é, 19 ó Ñîëî-
ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà, à ñàìå: âèëó÷èòè çåìåëüíó
ä³ëÿíêó â ìåæàõ âóë. Ãàéîâî¿ ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ç êîìóíàëüíî-
ñêëàäñüêî¿ òåðèòîð³¿ òà ïåðåâåñòè ¿¿ äî òå-
ðèòîð³¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Óêð-
³íâåñò-Öåíòð” äëÿ ïðîåêòóâàííÿ, áóä³â-
íèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ îô³ñíî-æèòëîâîãî
êîìïëåêñó íà âóë. Ãàéîâ³é, 19 ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Óêð³íâåñò-Öåíòð”, çà
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 5 öüîãî ð³øåí-
íÿ, â êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â
çåìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,97
ãà äëÿ ïðîåêòóâàííÿ, áóä³âíèöòâà òà åêñ-
ïëóàòàö³¿ îô³ñíî-æèòëîâîãî êîìïëåêñó íà
âóë. Ãàéîâ³é, 19 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

5. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Óêð³íâåñò-Öåíòð”:

5.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-
òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî âèíåñåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâ-
ëåííÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êî-
ðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

5.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³-
øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 27.08.2007 ¹ 19-8811, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 31.10.2007
¹ 2216, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä
07.12.2007 ¹ 05-08/9831, Äåðæàâíî¿ ñëóæ-
áè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè â³ä 05.11.2007 ¹ 22-2772/35.

5.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

5.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

5.7. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà îô³ñíî-æèò-
ëîâîãî êîìïëåêñó ïåðåäáà÷èòè ì³ñöÿ ïî-
ñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó (êð³ì
â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ó ê³ëüêîñò³, íå
ìåíø³é çà îäíå ìàøèíîì³ñöå íà êîæí³ äâ³
êâàðòèðè â öüîìó êîìïëåêñ³.

5.8. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âèêî-
íàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³ íà-
ñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè (äè-
òÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³òí³
øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òîùî) ³
ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áóä³âíèöòâî
îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì îô³ñíî-æèò-
ëîâîãî êîìïëåêñó.

5.9. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 7% çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàð-
òèð (êð³ì ñëóæáîâîãî æèòëà) â öüîìó îô³ñ-
íî-æèòëîâîìó êîìïëåêñ³ íà ï³äñòàâ³ ïóíê-
òó 38 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
17.01.2008 ¹ 3/4475 “Ïðî áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2008 ð³ê”.

5.10. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìî-
ìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5% âè-
òðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ æèòëîâî¿ ïëî-
ù³ öüîãî îô³ñíî-æèòëîâîãî êîìïëåêñó, âè-
õîäÿ÷è ç îïîñåðåäêîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðó-
äæåííÿ æèòëà, óñòàíîâëåíî¿ Äåðæàâíèì
êîì³òåòîì Óêðà¿íè ç áóä³âíèöòâà òà àðõ³-
òåêòóðè äëÿ ì³ñòà Êèºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷-
íÿ ðîêó, â ÿêîìó ïðîâîäèòüñÿ îïëàòà, íà
ï³äñòàâ³ ïóíêòó 39 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 17.01.2008 ¹ 3/4475 “Ïðî áþ-
äæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê”.

6. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà
êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòà-
òåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Мамедову Назіму Тофіковичу земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у пров. Бастіонному, 5$г 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 220/220 від 28 серпня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ “Ðîçì³ùåííÿ æèò-
ëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä ïî ïðîâóëêó Áàñò³îííîìó Ïå÷åð-
ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ
éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020
ðîêó, à ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòü-
ñÿ â³äïîâ³äíî äî öüîãî ð³øåííÿ, âèëó÷è-
òè ³ç êàòåãîð³¿ áàãàòîïîâåðõîâî¿ æèòëî-
âî¿ çàáóäîâè òà ïåðåâåñòè çà ôóíêö³î-
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íàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ ñà-
äèáíî¿ çàáóäîâè.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäî-
âèùà ïðèâåñòè ìàòåð³àëè Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éî-
ãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó
ó â³äïîâ³äí³ñòü äî ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Ìàìåäîâó Íàç³ìó Òîô³êîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Áàñò³îííîìó, 5-ã ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ìàìåäîâó Íà-
ç³ìó Òîô³êîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 6 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,07 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Áàñò³îííîìó, 5-ã ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

6. Ãðîìàäÿíèíó Ìàìåäîâó Íàç³ìó Òîô³-
êîâè÷ó:

6.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6.2. Îäåðæàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áó-
ä³âåëüíèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóä-
êîíòðîëþ òà âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-
ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿).

6.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (óòî÷íåíèé
âèñíîâîê ïîïåðåäíüîãî îáñòåæåííÿ ÿê³ñ-
íîãî òà ê³ëüê³ñíîãî ñêëàäó çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â³ä 17.04.2008 ¹ 131) òà ³íø³ ïè-
òàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñ-
òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 19.10.2007 ¹ 19-11893 òà â³ä
14.04.2008 ¹ 09-4521, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñòàíö³¿ â³ä
12.02.2008 ¹ 1165, Äåðæàâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî

ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 29.12.2007 ¹ 05-
08/10016 òà â³ä 29.12.2007 ¹ 05-09/9789,
Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 09.11.2006 ¹ 22-
2895/35, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 13.11.2006
¹ 5923, Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êè-
ºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 04.12.2006
¹ 090-5900/13, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 15.07.2008 ¹ 05-3328,
Íàö³îíàëüíîãî áîòàí³÷íîãî ñàäó ³ìåí³ 
Ì. Ì. Ãðèøêà Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íà-
óê Óêðà¿íè â³ä 21.05.2008 ¹ 112-8/211-9,
äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 29.01.2008
¹ 294, êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Ñïå-
ö³àë³çîâàíå óïðàâë³ííÿ ïðîòèçñóâíèõ ï³ä-
çåìíèõ ðîá³ò” â³ä 19.12.2007 ¹ 8/1-1980,
Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ çå-
ëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ
íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä” â³ä
15.02.2008 ¹ 148-314.

6.5. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿
ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåí-
íþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñ-
íîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

6.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

6.7. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

7. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Хачідзе Людмилі Василівні земельної ділянки
для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд
у пров. Бастіонному, 7$б 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 204/204 від 28 серпня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ “Ðîçì³ùåííÿ æèò-
ëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä ïî ïðîâóëêó Áàñò³îííîìó Ïå÷åð-
ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó, à
ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³ä-
íî äî öüîãî ð³øåííÿ, âèëó÷èòè ³ç êàòåãî-
ð³¿ áàãàòîïîâåðõîâî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè òà
ïåðåâåñòè çà ôóíêö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åí-
íÿì äî òåðèòîð³¿ ñàäèáíî¿ çàáóäîâè.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäî-
âèùà ïðèâåñòè ìàòåð³àëè Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éî-
ãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó
ó â³äïîâ³äí³ñòü äî ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Õà÷³äçå Ëþäìèë³ Âàñèë³âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Áàñò³îííîìó, 7-á ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Õà÷³äçå Ëþäìè-
ë³ Âàñèë³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 6
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-

äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
ïðîâ. Áàñò³îííîìó, 7-á ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü,
íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

6. Ãðîìàäÿíö³ Õà÷³äçå Ëþäìèë³ Âàñè-
ë³âí³:

6.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6.2. Îäåðæàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áó-
ä³âåëüíèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóä-
êîíòðîëþ òà âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-
ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿).

6.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (óòî÷íåíèé
âèñíîâîê ïîïåðåäíüîãî îáñòåæåííÿ ÿê³ñ-
íîãî òà ê³ëüê³ñíîãî ñêëàäó çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â³ä 17.04.2008 ¹ 127) òà ³íø³ ïè-
òàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñ-
òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 19.10.2007 ¹ 19-11891 òà â³ä
14.04.2008 ¹ 09-4512, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñòàíö³¿ â³ä
12.02.2008 ¹ 1164, Äåðæàâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî

ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä 29.12.2007 ¹ 05-
08/10015 òà â³ä 29.12.2007 ¹ 05-09/9788,
Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 23.11.2006 ¹ 22-
3060/35, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 20.11.2006
¹ 6099, Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êè-
ºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 04.12.2006
¹ 090-5898/13, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 15.07.2008 ¹ 05-3325,
Íàö³îíàëüíîãî áîòàí³÷íîãî ñàäó ³ìåí³ 
Ì. Ì. Ãðèøêà Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íà-
óê Óêðà¿íè â³ä 21.05.2008 ¹ 112-8/211-3,
äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 29.01.2008
¹ 284, êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Ñïå-
ö³àë³çîâàíå óïðàâë³ííÿ ïðîòèçñóâíèõ ï³ä-
çåìíèõ ðîá³ò” â³ä 19.12.2007 ¹ 8/1-1987,
Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ çå-
ëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ
íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä” â³ä
15.02.2008 ¹ 148-313.

6.5. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿
ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåí-
íþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñ-
íîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

6.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

6.7. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

7. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Шевченко Тетяні Миколаївні у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
у пров. Горького, 23 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 221/221 від 28 серпня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Øåâ÷åíêî Òåòÿí³ Ìèêîëà¿âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ãîðüêîãî, 23 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Øåâ÷åíêî Òå-
òÿí³ Ìèêîëà¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ãîðüêîãî, 23 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Øåâ÷åíêî Òåòÿí³ Ìèêî-
ëà¿âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëóàòà-

ö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä,
ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 20.04.2007 ¹ 19-3800, äî÷³ð-
íüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíî-
ãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 26.01.2007
¹ 161, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 14.06.2007 ¹ 43419,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 16.06.2007
¹ 071/04-4-22/3014.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140 143 Çåìåëüíî-
ãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Кругліковій Наталії Миколаївні земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у пров. Бастіонному, 13$б 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 195/195 від 28 серпня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàííÿ
ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â îá’ºêòà
ì³ñòîáóäóâàííÿ “Ðîçì³ùåííÿ æèòëîâèõ áó-
äèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ïî
ïðîâóëêó Áàñò³îííîìó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó
ì. Êèºâà”.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî

ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó, à
ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³ä-
íî äî öüîãî ð³øåííÿ, âèëó÷èòè ³ç êàòåãîð³¿
áàãàòîïîâåðõîâî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè òà ïå-
ðåâåñòè çà ôóíêö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì
äî òåðèòîð³¿ ñàäèáíî¿ çàáóäîâè.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäî-
âèùà ïðèâåñòè ìàòåð³àëè Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
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íó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éî-
ãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó
ó â³äïîâ³äí³ñòü äî ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³
Êðóãë³êîâ³é Íàòàë³¿ Ìèêîëà¿âí³ äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèí-
êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ.
Áàñò³îííîìó, 13-á ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

5. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êðóãë³êîâ³é Íà-
òàë³¿ Ìèêîëà¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 6 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,09 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèí-
êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ.
Áàñò³îííîìó, 13-á ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäà-
íèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

6. Ãðîìàäÿíö³ Êðóãë³êîâ³é Íàòàë³¿ Ìèêî-
ëà¿âí³: 

6.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³
91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6.2. Îäåðæàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³-
âåëüíèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîí-
òðîëþ òà âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà
äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

6.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (óòî÷íåíèé âèñ-
íîâîê ïîïåðåäíüîãî îáñòåæåííÿ ÿê³ñíîãî
òà ê³ëüê³ñíîãî ñêëàäó çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä
17.04.2008 ¹ 117) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíî-
âèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó. 

6.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 19.10.2007 ¹ 19-11895 òà â³ä 14.04.2008
¹ 09-4513, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí³òàðíî-åï³-
äåì³îëîã³÷íî¿ ñòàíö³¿ â³ä 11.02.2008 ¹ 1141,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³
â³ä 29.12.2007 ¹ 05-08/10020 òà â³ä 29.12.2007
¹ 05-09/9707, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü

íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
21.11.2006 ¹ 22-3033/35, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
20.11.2006 ¹ 6097, Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ ó
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
04.12.2006 ¹ 090-5887/13, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 15.07.2008
¹ 05-3321, Íàö³îíàëüíîãî áîòàí³÷íîãî ñà-
äó ³ìåí³ Ì. Ì. Ãðèøêà Íàö³îíàëüíî¿ àêà-
äåì³¿ íàóê Óêðà¿íè â³ä 21.05.2008 ¹ 112-
8/211-12, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòè-
òóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä
28.01.2008 ¹ 275, êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºì-
ñòâà “Ñïåö³àë³çîâàíå óïðàâë³ííÿ ïðîòèçñóâ-
íèõ ï³äçåìíèõ ðîá³ò” â³ä 19.12.2007 ¹ 8/1-
1989, Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëå-
íèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè¿âçåëåíáóä” â³ä
15.02.2008 ¹ 148-318.

6.5. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó
(íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó
ä³ëÿíêó.

6.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïà-
éîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíè-
ê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

6.7. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-
íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíà-
õîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

7. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ
ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-
÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Кокошніковій Жанні Вікторівні земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд у пров. Бастіонному, 7$г 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 202/202 від 28 серпня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ “Ðîçì³ùåííÿ æèò-
ëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä ïî ïðîâóëêó Áàñò³îííîìó Ïå÷åð-
ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó, à
ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³ä-
íî äî öüîãî ð³øåííÿ, âèëó÷èòè ³ç êàòåãî-
ð³¿ áàãàòîïîâåðõîâî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè òà
ïåðåâåñòè çà ôóíêö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åí-
íÿì äî òåðèòîð³¿ ñàäèáíî¿ çàáóäîâè.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà ïðèâåñòè ìàòåð³àëè Ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ
éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðî-
êó ó â³äïîâ³äí³ñòü äî ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåí-
íÿ.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Êîêîøí³êîâ³é Æàíí³ Â³êòîð³âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Áàñò³îííîìó, 7-ã ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êîêîøí³êîâ³é
Æàíí³ Â³êòîð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 6 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,05 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Áàñò³îííîìó, 7-ã ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

6. Ãðîìàäÿíö³ Êîêîøí³êîâ³é Æàíí³ Â³ê-
òîð³âí³:

6.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6.2. Îäåðæàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áó-
ä³âåëüíèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóä-
êîíòðîëþ òà âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-
ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿).

6.3. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (óòî÷íåíèé
âèñíîâîê ïîïåðåäíüîãî îáñòåæåííÿ ÿê³ñ-
íîãî òà ê³ëüê³ñíîãî ñêëàäó çåëåíèõ íàñà-
äæåíü â³ä 17.04.2008 ¹ 121) òà ³íø³ ïè-
òàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñ-
òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³-
òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä
19.10.2007 ¹ 19-11898 òà â³ä 14.04.2008 ¹ 09-
4519, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëî-
ã³÷íî¿ ñòàíö³¿ â³ä 12.02.2008 ¹ 1167, Äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä
29.12.2007 ¹ 05-08/10012 òà â³ä 29.12.2007
¹ 05-09/9786, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü
íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
09.11.2006 ¹ 22-2896/35, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
13.11.2006 ¹ 5922, Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ ó
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
04.12.2006 ¹ 090-5896/13, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 15.07.2008 ¹ 05-
3323, Íàö³îíàëüíîãî áîòàí³÷íîãî ñàäó ³ìåí³

Ì. Ì. Ãðèøêà Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê
Óêðà¿íè â³ä 21.05.2008 ¹ 112-8/211-11, äî-
÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 28.01.2008 ¹ 278,
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Ñïåö³àë³çîâàíå
óïðàâë³ííÿ ïðîòèçñóâíèõ ï³äçåìíèõ ðîá³ò”
â³ä 19.12.2007 ¹ 8/1-1982, Êè¿âñüêîãî êîìó-
íàëüíîãî îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà
òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè-
¿âçåëåíáóä” â³ä 15.02.2008 ¹ 148-316.

6.5. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
³ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó
(íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó
ä³ëÿíêó.

6.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè äî

ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïà-
éîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíè-
ê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

6.7. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-
íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíà-
õîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

7. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ
ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-
÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñòîáóäóâàííÿ
òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю “ВІАЛА” земельної ділянки
для реконструкції, будівництва, експлуатації

та обслуговування готельно$офісного 
комплексу з вбудовано$прибудованими 

приміщеннями громадського, торговельного,
соціально$побутового призначення 

з підземним та наземним паркінгами 
та облаштування в’їзду до будинку та паркінгу

на вул. Алли Тарасової, 6 (літери “А”, “Б”) 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 153/153 від 28 серпня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 93, 120,
123, 124 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Â²-
ÀËÀ” äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿, áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ãîòåëüíî-
îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäî-
âàíèìè ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî, òîð-
ãîâåëüíîãî, ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà-
÷åííÿ ç ï³äçåìíèì òà íàçåìíèì ïàðê³íãà-
ìè òà îáëàøòóâàííÿ â’¿çäó äî áóäèíêó òà
ïàðê³íãó íà âóë. Àëëè Òàðàñîâî¿, 6 (ë³òå-
ðè “À”, “Á”) ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Â²ÀËÀ”, çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó êîðîò-
êîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,20 ãà äëÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿, áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ ãîòåëüíî-îô³ñíîãî êîì-
ïëåêñó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðè-
ì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî, òîðãîâåëüíîãî,
ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ç ï³ä-
çåìíèì òà íàçåìíèì ïàðê³íãàìè òà îáëàø-
òóâàííÿ â’¿çäó äî áóäèíêó òà ïàðê³íãó íà
âóë. Àëëè Òàðàñîâî¿, 6 (ë³òåðè “À”, “Á”)
ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ó
çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íå-
æèòëîâèé áóäèíîê (äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðî-
äàæó â³ä 22.12.2006 ¹ 1845), ó çâ’ÿçêó ç ïå-
ðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåæèòëîâèé
áóäèíîê (ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³
â³ä 15.05.2007 ¹ 597-â), ó òîìó ÷èñë³:

— ïëîùåþ 0,06 ãà — çà ðàõóíîê çåìåëü,
â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 2 ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.03.2002
¹380/1814 “Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êî-
ðèñòóâàííÿ çåìëåþ”, ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
ÿêèìè ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 18.03.2003 ¹ 91-6-
00093; 

— ïëîùåþ 0,09 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòè-
íè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
26.05.69 ¹ 797 “Ïðî â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè âèêîíêîìó Êè¿âñüêî¿ îáëàñíî¿ Ðà-
äè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ ï³ä áóä³âíèöòâî àä-
ì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó â Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³”;

— ïëîùåþ 0,05 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Â²ÀËÀ”:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-
òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 961 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî

Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
\ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

3.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³-
øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 11.07.2007 ¹ 19-6847, Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 13.07.2007
¹ 5485, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â
ì. Êèºâ³ â³ä 20.07.2007 ¹ 05-08/5227, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 23.08.2007 ¹ 6377 òà Äåðæàâ-
íî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóð-
íî¿ ñïàäùèíè â³ä 13.07.2007 ¹ 22-1734/35.

3.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà.

4. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èí-
í³ñòü, ïóíêò 2 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 380/1814 “Ïðî íà-
äàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà
ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ”
òà ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
26.05.69 ¹ 797.

5. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 18.03.2003
¹ 91-6-00093 ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñ-
òðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðè-
ñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Â²ÀËÀ”.

6. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà
êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòà-
òåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Çíåö³íåííÿ ãðèâí³
òðèâàº
Çà ìèíóëèé òèæäåíü äîëàð ïîäîðîæ÷àâ 
ìàéæå íà 5 â³äñîòê³â

Долар зріс
на два відсот и

Ìàêñèìàëüíèé êóðñ êóï³âë³ àìåðèêàí-
ñüêî¿ âàëþòè çàô³êñîâàíî â ñóáîòó, 24 ñ³÷-
íÿ, êîëè çà 100 àìåðèêàíñüêèõ äîëàð³â â
îáì³ííèêàõ Êèºâà äàâàëè 815 ãðí. ²ç 21
ñ³÷íÿ êóðñ äîëàðà ïî÷àâ çðîñòàòè. Òàê, ó
ñåðåäó â³í ñòàíîâèâ 785,39 UAN/100 USD,
àáñîëþòíå çðîñòàííÿ íàñòóïíîãî äíÿ ñòà-
íîâèëî 3,62 ãðí, àáî 0,4 %. Â³äïîâ³äíî êóðñ
÷åòâåðãà áóâ íà ð³âí³ 789,01 UAN/100 USD.
Ó ï’ÿòíèöþ çðîñòàííÿ ùîäî ð³âíÿ ïîïå-
ðåäíüîãî äíÿ ñòàíîâèëî 21,27 ãðí, àáî 2,7
%. 24 ñ³÷íÿ, â ñóáîòó, çà ñîòíþ àìåðèêàí-
ñüêèõ äîëàð³â äàâàëè ùå íà 0,5 % á³ëüøå.

Ó ïîíåä³ëîê êóðñ êóï³âë³ âàëþòè çìåí-
øèâñÿ ïîð³âíÿíî ç ð³âíåì 24 ñ³÷íÿ. Ïà-
ä³ííÿ áóëî íåçíà÷íèì — 1,2 %. Çðåøòîþ,
êóðñ 26 ñ³÷íÿ ñòàíîâèâ 806,7 UAN/100
USD. Òàêèì ÷èíîì, çðîñòàííÿ êóðñó çà
ï³äñóìêàìè ïåð³îäó 21 — 26 ñ³÷íÿ ñòàíî-
âèëî 21,31 ãðí, àáî 2,71 %.

Íà ðèíêó Forex-Óêðà¿íà íàïðèê³íö³
òèæíÿ 19 — 23 ñ³÷íÿ êóðñ êóï³âë³ àìåðè-
êàíñüêî¿ âàëþòè çíà÷íî ï³äâèùèâñÿ. 21
ñ³÷íÿ, â ñåðåäó, êóðñ ñòàíîâèâ 783,3
UAN/100 USD. Äî ñóáîòè éîãî çíà÷åííÿ
çá³ëüøèëîñÿ íà 2,3 % ³ äîð³âíþâàëî âæå
802 UAN/100 USD.

Êóïóâàòè àìåðèêàíñüêó âàëþòó áóëî âè-
ã³äí³øå íà ïî÷àòêó ìèíóëîãî òèæíÿ. Çîê-
ðåìà, â ñåðåäó, 21 ñ³÷íÿ, êóðñ ïðîäàæó ñòà-
íîâèâ 815,52 UAN/100 USD. Éîãî çìåí-
øåííÿ íàñòóïíîãî äíÿ â³äíîñíî 100 äîëà-
ð³â ñòàíîâèëî 0,3 ãðí. 23 ñ³÷íÿ, â ï’ÿòíè-
öþ, êóðñ ï³äñêî÷èâ äî 846,48 UAN/100
USD. Àáñîëþòíå çðîñòàííÿ ñÿãíóëî 31,29
ãðí, â³äíîñíå — 3,8 %. Â ñóáîòó, 24 ñ³÷íÿ,
êóðñ çíîâó çìåíøèâñÿ, öüîãî ðàçó òîðãè
íà ì³æáàíêó çàê³í÷èëèñÿ íà ð³âí³ 838,33
UAN/100 USD.

Çðåøòîþ, â ïîíåä³ëîê, 26 ñ³÷íÿ, êóðñ
ïðîäàæó àìåðèêàíñüêîãî äîëàðà ï³äâè-
ùèâñÿ äî 838,65 UAN/100 USD. Çà ï³äñóì-
êàìè ïåð³îäó 21 — 26 ñ³÷íÿ êóðñ ïðîäàæó
ñîòí³ äîëàð³â çð³ñ â àáñîëþòíîìó âèì³ð³ íà
23,13 ãðí, ó â³äíîñíîìó — íà 2,8 %.

Ñåðåäíÿ ìàðæà íà ðèíêó ñòàíîâèëà
29,558 ãðí. Ìàêñèìàëüíà ð³çíèöÿ ì³æ êóð-
ñàìè êóï³âë³ òà ïðîäàæó ñïîñòåð³ãàëàñÿ â
ïîíåä³ëîê, 26 ñ³÷íÿ. Öåé ïîêàçíèê ñòàíî-
âèâ 31,95 ãðí. Ì³í³ìàëüíó ìàðæó çàô³êñî-
âàíî â ñóáîòó, 24 ñ³÷íÿ, — 23,33 ãðí.

21 ñ³÷íÿ, â ñåðåäó, êóðñ ïðîäàæó àìåðè-
êàíñüêîãî äîëàðà íà óêðà¿íñüêîìó ðèíêó
Forex ñòàíîâèâ 793,17 UAN/100 USD. Íà-
ñòóïíîãî äíÿ â³í çìåíøèâñÿ äî 789
UAN/100 USD. Â ï’ÿòíèöþ â³äáóëîñÿ àá-
ñîëþòíå çðîñòàííÿ íà ð³âí³ 34,54 ãðí, àáî
4,3 %. Çà ï³äñóìêàìè ïåð³îäó, ùî àíàë³-
çóºòüñÿ, íà ðèíêó Forex â Óêðà¿í³ êóðñ
ïðîäàæó äîëàðà ï³äâèùèâñÿ íà 3,8 %. Òà-
êèì ÷èíîì çà ìèíóëèé òèæäåíü äîëàð ïî-
äîðîæ÷àâ ìàéæå íà 5 %.

Åêñïåðòè ââàæàþòü, ùî êóðñ äîëàðà â
Óêðà¿í³ ïðîäîâæóº ï³äâèùóâàòèñÿ ÷åðåç ïî-
ñò³éíî âèñîêèé ïîïèò íàñåëåííÿ íà àìå-
ðèêàíñüêó âàëþòó. Òàê, Îëåêñàíäð Ñïàñ³-
÷åíêî, êåð³âíèê ³íâåñòèö³éíîãî â³ää³ëó ÒÎÂ
“ÊÓÀ “Áîíóì Ãðóï”, çàçíà÷èâ “Õðåùàòè-
êó”, ùî êóðñ ïðîäîâæóº çðîñòàòè ó çâ’ÿçêó
ç ð³çêèì äåô³öèòîì ïîòî÷íîãî ðàõóíêó ïëà-
ò³æíîãî áàëàíñó, ÿêèé íàðàç³ ñïîñòåð³ãàº-
òüñÿ â Óêðà¿í³. “Ïîïèò íà âàëþòó (äëÿ ô³-

íàíñóâàííÿ ³ìïîðòíî¿ çàêóï³âë³) º âèùèì
çà ïðîïîçèö³þ (òîáòî íàäõîäæåííÿ âàëþ-
òè â³ä ïðîäàæó íà åêñïîðò). À ÿêùî ïîïèò
íà òå ÷è ³íøå áëàãî âèùèé çà ïðîïîçèö³þ,
åêîíîì³÷íà òåîð³ÿ ï³äêàçóº: öå áëàãî ìàº
çðîñòàòè â ö³í³”, — êîìåíòóº åêñïåðò.

Офіційний рс євро
зниж ється

Ïðîòÿãîì ïåð³îäó ç 21 äî 26 ñ³÷íÿ îô³-
ö³éíèé êóðñ ºâðîïåéñüêî¿ âàëþòè íà ðèí-
êó çìåíøóâàâñÿ. Òàê, ó ñåðåäó, 21 ñ³÷íÿ,
êóðñ ñòàíîâèâ 995,61 UAN/100 EUR. Íà-
ñòóïíîãî äíÿ éîãî çíèæåííÿ ñòàíîâèëî
1,54 ãðí íà ñîòí³ ºâðî. Â³äïîâ³äíî, â³äñîò-
êîâå çìåíøåííÿ êóðñó áóëî ìåíøå 1 %.
23 ñ³÷íÿ, ó ï’ÿòíèöþ, êóðñ ºâðî çíîâó çð³ñ:
ó â³äñîòêîâîìó âèì³ð³ ùîäî ð³âíÿ ïîïåðåä-
íüîãî äíÿ — íà 0,57 %, â àáñîëþòíîìó —
íà 5,698 ãðí. Â ïîíåä³ëîê, 26 ñ³÷íÿ, îô³-
ö³éíèé êóðñ ºâðî äîð³âíþâàâ 985,215
UAN/100 EUR, çìåíøåííÿ — 2,5 %, àáî
14,553 ãðí. Òàêèì ÷èíîì, çà ðåçóëüòàòàìè
ïåð³îäó 21 — 26 ñ³÷íÿ êóðñ ºâðî çíèçèâñÿ
íà 2,1 %, àáî 10,395 ãðí.

Íà ì³æáàíê³âñüêîìó ðèíêó êóðñ ºâðî áóâ
âèùèì ïîð³âíÿíî ç îô³ö³éíèì êóðñîì,
âñòàíîâëåíèì Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà-
¿íè. Êóðñ êóï³âë³ ºâðîïåéñüêî¿ âàëþòè çà
ïåð³îä 21 ñ³÷íÿ, â ïîíåä³ëîê, ñòàíîâèâ
1012,25 UAN/100 EUR. 22 ñ³÷íÿ êóðñ çðîñ-
òàâ, 23 ñ³÷íÿ çðîñòàííÿ áóëî ìàêñèìàëü-
íèì. Êóðñ çìåíøèâñÿ ëèøå â ïîíåä³ëîê,
26 ñ³÷íÿ. Çà ï³äñóìêàìè äíÿ â³í ñòàíîâèâ
1036,19 UAN/100 EUR. Çðåøòîþ, çà ïåð³-
îä ç 21 äî 26 ñ³÷íÿ ºâðî ïîäîðîæ÷àâ íà
23,94 ãðí, àáî íà 2,3 %. Ïðîäàâàòè ºâðî áó-
ëî âèã³äí³øå 23 òà 26 ñ³÷íÿ.

Êóïóâàòè ºâðî íàéêðàùå áóëî â ÷åòâåð,
22 ñ³÷íÿ. Êóðñ ó ÷åòâåð ïîð³âíÿíî ç ð³â-
íåì ñåðåäè çíèçèâñÿ ìàéæå íà ãðèâíþ â
ðîçì³ðíîñò³ ñòà ºâðî, â³äïîâ³äíî â³í ñòà-
íîâèâ 1078,1 UAN/100 EUR. 23 ñ³÷íÿ êóðñ
ï³äñêî÷èâ äî 1103,33 UAN/100 EUR. Ó
ñóáîòó â³í çðîñòàâ ³ ñòàíîâèâ 1050
UAN/100 EUR. Çà ðåçóëüòàòàìè ïîíåä³ë-
êà êóðñ ºâðî íà ì³æáàíê³âñüêó ðèíêó äî-
ð³âíþâàâ 1036,19 UAN/100 EUR. Ïîð³â-
íÿíî ç ïîïåðåäí³ì äíåì öåé ïîêàçíèê
çìåíøèâñÿ íà 13,81 ãðí, àáî íà 2 %. Ç 21
äî 26 ñ³÷íÿ êóðñ ºâðî äëÿ ïðîäàæó çð³ñ íà
23,94 ãðí, àáî íà 2,3 %. Îòæå, ÿê ñâ³ä÷àòü
òåíäåíö³¿ íà ì³æáàíê³âñüêîìó ðèíêó, íè-
í³ íå íàéêðàù³ óìîâè äëÿ êóï³âë³ ºâðîïåé-
ñüêî¿ âàëþòè.

Ö³íà ïðîäàæó ºâðî íà ðèíêó ïîçèê
“îâåðíàéò” 600 UAN/100 EUR, äëÿ êóï³â-
ë³ — 300 UAN/100 EUR. Íà ð³çíèö³ êóð-
ñ³â êóï³âë³ òà ïðîäàæó ºâðî íàéá³ëüøå ïðè-
áóòêó ìîæíà áóëî ìàòè â ïîíåä³ëîê, 26
ñ³÷íÿ, êîëè ìàðæà ñòàíîâèëà 75,54 ãðí.
Íàéìåíø âèã³äí³øèìè ö³ îïåðàö³¿ áóëè â
÷åòâåð, 22 ñ³÷íÿ, êîëè ìàðæà ñòàíîâèëà
58,55 ãðí äëÿ ñòà ºâðî.

Російсь ий р бль
офіційно зміцнів
на 1,5 відсот а

Îô³ö³éíèé êóðñ ðîñ³éñüêîãî ðóáëÿ â
Óêðà¿í³ ïðîòÿãîì 21 — 26 ñ³÷íÿ çá³ëüøèâ-
ñÿ íà 1,5 %. 21 ñ³÷íÿ êóðñ ðîñ³éñüêî¿ âà-

ëþòè ñòàíîâèâ 23,043 UAN/100 RUR. Íà-
ñòóïíîãî äíÿ ö³íà âàëþòè ï³äñêî÷èëà íà
2,3 %, òîä³ ÿê 23 òà 26 ñ³÷íÿ âîíà ïðîäîâ-
æóâàëà çíèæóâàòèñÿ. Çðåøòîþ, êóðñ ó ïî-
íåä³ëîê, 26 ñ³÷íÿ, áóâ âèùèì íà 1,5 % ïî-
ð³âíÿíî ç ð³âíåì 21 ñ³÷íÿ.

Ùîäî òåíäåíö³é íà ðèíêó ðîñ³éñüêîãî
ðóáëÿ Îëåêñàíäð Ñïàñ³÷åíêî çàçíà÷àº, ùî
íå âàðòî áóòè çàíàäòî îïòèì³ñòè÷íèì ùî-
äî íüîãî. “Íå áà÷ó ïðèíöèïîâî¿ éîãî ïå-
ðåâàãè íàä óêðà¿íñüêîþ âàëþòîþ, òèì
á³ëüøå íà íèí³øí³õ ð³âíÿõ”, — ïðîêîìåí-
òóâàâ ñèòóàö³þ åêñïåðò. Ðîñ³éñüêà Ôåäå-
ðàö³ÿ ñüîãîäí³ òåæ ïîòðàïèëà ï³ä âïëèâ
ïðîáëåìè â³äòîêó çàðóá³æíîãî êàï³òàëó.
Õî÷à ïîçèòèâíèì äëÿ êðà¿íè ëèøàºòüñÿ
ôàêò, ùî âîíà ìàº òðåò³ çà îáñÿãàìè â ñâ³-
ò³ çîëîòîâàëþòí³ ðåçåðâè ³ ìîæå ïîâí³ñòþ
ïîêðèòè çîâí³øí³é áîðã êðà¿íè òà ï³äòðè-
ìàòè ñâîþ íàö³îíàëüíó âàëþòó.

Ö³íà êóï³âë³ äîëàðà íà “îâåðíàéò” çà ðå-
çóëüòàòîì 21 ñ³÷íÿ ñòàíîâèëà 287,14
UAN/100 USD. 22 ñ³÷íÿ âîíà çíà÷íî ï³ä-
âèùèëàñÿ ³ ñòàíîâèëà 460 UAN/100 USD.
Ó ï’ÿòíèöþ, 23 ñ³÷íÿ, ñèòóàö³ÿ äåùî ñòà-
á³ë³çóâàëàñÿ ³ êóðñ êóï³âë³ àìåðèêàíñüêî-
ãî äîëàðà äîð³âíþâàâ 363,75 UAN/100
USD. Ùîäî ïðîäàæó äîëàðà íà “îâåðíàéò”
21 ñ³÷íÿ, â³í ñòàíîâèâ 700 UAN/100 USD,
22 ñ³÷íÿ — 830 UAN/100 USD, 23 ñ³÷íÿ —
706,25 UAN/100 USD.

Êóðñ êóï³âë³ òà ïðîäàæó àìåðèêàíñüêî-
ãî äîëàðà íà ì³æáàíê³âñüêîìó ðèíêó äëÿ
êðåäèòóâàííÿ “íà 1 äåíü” íå çì³íèâñÿ ³
ñòàíîâèâ 450 òà 850 UAN/100 USD â³äïî-
â³äíî. Àíàëîã³÷íèé ïîêàçíèê äëÿ êðåäè-
òóâàííÿ “íà 3 äí³” ñòàíîâèâ 550 òà 950
UAN/100 USD. Íåçì³ííîþ çàëèøèëàñÿ ³
ö³íà äîëàðà äëÿ êðåäèòóâàííÿ “íà 14

äí³â”: êóï³âëÿ 650 UAN/100 USD, ïðî-
äàæ — 1050 UAN/100. Ö³íà ïðîäàæó äî-
ëàðà íà ì³æáàíêó äëÿ îòðèìàííÿ êðåäèòó
íà 30 äí³â ñòàíîâèëà 12500 UAN/100 USD,
â³äïîâ³äíî äëÿ êóï³âë³ — 850 UAN/100
USD.

Çàãàëüíèé îáñÿã íàäàíèõ êðåäèòíèõ ðå-
ñóðñ³â íà ì³æáàíê³âñüêîìó ðèíêó ïðîòÿãîì
21 ñ³÷íÿ ñòàíîâèâ 3896,2 ìëí ãðí, 22 ñ³÷-
íÿ — 4563,2 ìëí ãðí. Ïðè öüîìó ñåðåä-
íüîçâàæåíà â³äñîòêîâà ñòàâêà äîð³âíþâà-
ëà 22,2 %. Ó ÷åòâåð, 22 ñ³÷íÿ, ñòàâêà äå-
ùî ï³äâèùèëàñÿ — 22,7 %. Àíàëîã³÷íèé
ïîêàçíèê äëÿ îïåðàö³é “îâåðíàéò” ñòàíî-
âèâ 21,5 % ó ñåðåäó, 21 ñ³÷íÿ, ³ 22,4 % 22
ñ³÷íÿ.

21 ñ³÷íÿ, â ñåðåäó, áóëî ïðîäàíî 293,5
ìëí äîëàð³â ÑØÀ íà ì³æáàíê³âñüêîìó
ðèíêó, íà äîëàð ïðèïàäàëî 226,1 ìëí äî-
ëàð³â ÑØÀ, àáî 77 %. Îáñÿãè îïåðàö³é
ïîð³âíÿíî ç ïîêàçíèêîì ïîïåðåäíüîãî ðî-
êó ôàêòè÷íî íå çì³íèëèñÿ.

Àíäð³é Øêëÿð, ³íâåñòèö³éíèé àíàë³òèê
ÇÀÒ “ÊÓÀ “Ñïàðòà”, çàçíà÷àº, ùî ñòðà-
òåã³¿ íà óêðà¿íñüêîìó ì³æáàíêó äî öüîãî
÷àñó âàðòî ðîçãëÿäàòè ç ïîçèö³¿ ïîñò³éíî¿
ïðèñóòíîñò³ íà íüîìó ãðàâö³â, ÿê³ õî÷óòü
çàðîáèòè íà ãàðÿ÷èõ ñïåêóëÿòèâíèõ ãðî-
øàõ. Íàðàç³, ÿê çàçíà÷àþòü ó “ÊÓÀ “Áî-
íóì Ãðóï”, ìè ïðîäîâæóºìî ïîæèíàòè
ïëîäè êðè÷óùèõ äèñáàëàíñ³â ó ïîïèò³ òà
ïðîïîçèö³¿ íà ðèíêó.

Òàêèì ÷èíîì, êóðñ äîëàðà íà ì³æáàí-
ê³âñüêîìó ðèíêó â Óêðà¿í³ ïðîäîâæóº çðîñ-
òàòè, îô³ö³éíèé êóðñ ºâðî çìåíøóºòüñÿ,
ðîñ³éñüêèé ðóáëü ùå ìàº çàïàñ ñòàá³ëüíî-
ñò³, àëå, çà ïîðàäàìè ãðàâö³â ðèíêó, ç öüî-
ãî ïðèâîäó íå âàðòî áóäóâàòè îïòèì³ñòè÷-
í³ ïðîãíîçè

Попри нестабільність на фінансових рин ах та про нози е спертів щодо обвал долара, містяни
продовж ють йом довіряти

²ðèíà ÄÅÌÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Офіційний рс амери ансь о о долара, встановлений Національним
бан ом У раїни, протя ом період з 21 до 26 січня залишився на рів-
ні 770 UAN/100 USD. Наразі середній рс на міжбан івсь ом рин
б в дещо вищим. Та , середній рс півлі становив 801,276
UAN/100 USD, продаж — 830,834 UAN/100 USD.
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Ï³äáèâàþ÷è ï³äñóìêè
ÒÎÏ 10 ïîä³é 2008 ðîêó â êîíöåðòíîìó æèòò³ àêàäåì³÷íî¿ ìóçèêè

1. Ñòðóíêà òåìàòè÷íà êîíöåï-
ö³ÿ ³ îêðåìèé âèïàäîê îðèã³íàëü-
íîãî ïðî÷èòàííÿ "õ³ò³â". Òàêèì
çàïàì’ÿòàâñÿ êîíöåðò Êè¿âñüêî-
ãî êàìåðíîãî îðêåñòðó ï³ä óïðàâ-
ë³ííÿì Ðîìàíà Êîôìàíà ç âèêî-
íàííÿì Ñèìôîí³¿ ¹ 41 ("Þï³-
òåð") ³ Êîðîíàö³éíî¿ ìåñè
(Êv317) Ìîöàðòà (11 ñ³÷íÿ, Íà-
ö³îíàëüíà ô³ëàðìîí³ÿ). Óðî÷èñ-
ò³ñòü öåðåìîí³é ³ âèáëèñê îô³ö³î-
çó, ÿê çàâæäè, ³íòåðïðåòóþòü ö³
òâîðè, â çàïðîïîíîâàí³é âåðñ³¿
âîíè ïåðåòâîðèëèñÿ íà çâè÷àéíó
ðàä³ñòü ëþäèíè, çäàòíî¿ â³ä÷óâà-
òè ³ êîõàòè. ² ÷åðåç öå ìóçèêà íå-
íà÷å ñòàëà òåïë³øîþ.

2. Êîíöåðòè íàö³îíàëüíî¿ ìó-
çèêè ³íøèõ êðà¿í íàé÷àñò³øå íå-
çðîçóì³ë³, îñê³ëüêè ç ð³çíèõ ïðè-
÷èí íå äàþòü ö³ë³ñíîãî óÿâëåííÿ
ïðî ìåíòàëüí³ îñîáëèâîñò³ òîãî
àáî ³íøîãî åòíîñó. Ó öüîìó ñåí-
ñ³ âå÷³ð åñòîíñüêî¿ ìóçèêè çà
ó÷àñòþ àíñàìáëþ "Êè¿âñüêà êà-
ìåðàòà", ÿêèì äèðèãóâàâ Åðê³
Ïåõê, ñë³ä ââàæàòè áåçïðåöåäåíò-
íèì (5 ëþòîãî, Íàö³îíàëüíèé áó-
äèíîê îðãàííî¿ é êàìåðíî¿ ìó-
çèêè Óêðà¿íè). Âäàëî ï³ä³áðàí³
äèðèãåíòîì òâîðè øåñòè íàö³î-
íàëüíèõ êîìïîçèòîð³â, ó òîìó

÷èñë³ é Àðâî Ïÿðòà, íå ëèøå
ïðîäåìîíñòðóâàëè íåñê³í÷åííî
ñï³âó÷ó åñòîíñüêó äóøó, à é çìó-
ñèëè ïîëþáèòè öþ ï³âí³÷íó áàë-
ò³éñüêó ðåñïóáë³êó.
3. Ïåðøà ïðè÷èíà, çà ÿêîþ

êîì³÷íó îïåðó "Äæàíí³ Ñê³êê³"
Äæàêîìî Ïó÷÷³í³ â ïîñòàíîâö³
Â³òàë³ÿ Ïàëü÷èêîâà ³ äèðèãåíòà
Ñåðã³ÿ Ãîëóáíè÷îãî (29 ëþòîãî,
Îïåðíà ñòóä³ÿ êè¿âñüêî¿ êîíñåð-
âàòîð³¿) ìîæíà â³äíåñòè äî ïî-
ä³é ðîêó, — ñì³õ. Ñì³õ ÿê âèñî-
êîÿê³ñíèé åñòåòè÷íèé ïðîäóêò.
Äðóãà ïðè÷èíà (³ äèâíà òåíäåí-
ö³ÿ) — éîãî â³äñóòí³ñòü ó á³ëü-
øîñò³ â³ò÷èçíÿíèõ ïîñòàíîâêàõ

êîì³÷íèõ ìóçè÷íèõ ñïåêòàêë³â
(ìîâà, ïåðø çà âñå, ïðî çäîðî-
âèé ãóìîð ³ íåáàíàëüí³ æàðòè).
Öå òèì á³ëüøå ïîêàçîâî, ùî
îïåðà ç³ çíàìåíèòî¿ òðèëîã³¿
Ïó÷÷³í³ ("Ïëàù", "Ñåñòðà Àíæå-
ë³êà", "Äæàíí³ Ñê³êê³") âèÿâè-
ëàñÿ ï³ä ñèëó ñòóäåíòàì êîíñåð-
âàòîð³¿, ÿê³ é ç³ãðàëè òóò ãîëîâ-
í³ ðîë³.
4. Êîëè ïîä³ÿ â³äð³çíÿºòüñÿ

ÿêèìîñü îäíèì íîìåðîì ñâîº¿
ïðîãðàìè, òî ïðî öå ìîæíà ãî-
âîðèòè âæå ÿê ïðî õóäîæíº ÿâè-
ùå. Â äàíîìó âèïàäêó ÿâèùåì

ìîæíà íàçâàòè ³íòåðïðåòàö³þ
ïàðòèòè äëÿ áàÿíà, â³îëîí÷åë³ é
ñòðóííèõ "Ñ³ì ñë³â ²ñóñà" Ñîô³¿
Ãóáàéäóë³íî¿, çàïðîïîíîâàíó
Êè¿âñüêèì êàìåðíèì îðêåñòðîì
ï³ä êåðóâàííÿì Ðîìàíà Êîôìà-
íà (26 êâ³òíÿ, Íàö³îíàëüíà ô³-
ëàðìîí³ÿ). Âò³ì, íà ³äåéíîìó
ð³âí³ âàæëèâ³øó ðîëü ó ñòâîðåí-
í³ ³íòîíàö³éíîãî ³ âðàæàþ÷å ö³-
ë³ñíîãî åìîö³éíîãî îáðàçó öüî-
ãî òâîðó ç³ãðàëè ñàìå ñîë³ñòè
Ðîìàí Þñèïåé òà ²âàí Êó÷åð.
¯ì âäàëîñÿ ñòâîðèòè åêñïðåñèâ-
íèé ðèòîðè÷íèé ä³àëîã, â ÿêî-
ìó ïàðòíåðè í³áè çâåðòàþòüñÿ
îäèí äî îäíîãî ³ äî ñåáå îäíî-
÷àñíî.
5. Ïðè¿çä äî Êèºâà êóëüòîâî-

ãî ðîñ³éñüêîãî êîìïîçèòîðà-ì³-
í³ìàë³ñòà, ï³àí³ñòà, ìóçè÷íîãî
òåîðåòèêà Âîëîäèìèðà Ìàðòè-
íîâà (24 òðàâíÿ, ìóçåéíèé êîì-
ïëåêñ "Ìèñòåöüêèé àðñåíàë"), çà
âèíÿòêîì âóçüêîãî êîëà ëþáèòå-
ë³â ì³í³ìàë³çìó ³ íà÷óâàíèõ ïðî
éîãî ïåðøó êíèæêó "Ê³íåöü äî-
áè êîìïîçèòîð³â" (äðóãà — "Çî-
íà Opus Posth, àáî Íàðîäæåííÿ
íîâî¿ ðåàëüíîñò³"), íå âèêëèêàâ
îñîáëèâîãî ³íòåðåñó ãðîìàäñüêî-
ñò³, ùî çàãàëîì äèâíî. Ñàìå ç
íèì ïîâ’ÿçàíà íàéñò³éê³øà ³äåî-
ëîã³ÿ â ñó÷àñí³é àêàäåì³÷í³é ìó-
çèö³ ïî÷àòêó ÕÕ² ñòîð³÷÷ÿ, ùî
àïåëþº äî àïîêàë³ïñèñó (ïðîôå-
ñ³¿ êîìïîçèòîðà, ìóçè÷íî¿ ôîð-
ìè, ñèñòåìè æàíð³â ³ òàê äàë³).
Òðåáà âèçíàòè, ùî éîãî ³äå¿ äå-
êîëè íàâ³òü ö³êàâ³ø³ çà éîãî ìó-
çèêó.
6. Öåé êîíöåðò Äåðæàâíîãî äó-

õîâîãî îðêåñòðó Óêðà¿íè (íèí³
Íàö³îíàëüíîãî), ÿêèì äèðèãóâàâ
Ïåòðî Òîâñòóõà (6 ÷åðâíÿ, Íàö³î-
íàëüíà ô³ëàðìîí³ÿ) ñë³ä â³äçíà-
÷èòè ç äâîõ ïðè÷èí. Ïî-ïåðøå,
ãðàëè âîíè íå çîâñ³ì çâè÷àéíó
äëÿ ñâîãî ðåïåðòóàðó àâàíãàðäíó
ìóçèêó ÕÕ ³ íèí³øíüîãî ñòîð³÷-
÷ÿ. À ïî-äðóãå, ç øåñòè çàÿâëå-
íèõ òâîð³â ÷îòèðè — ïðåì’ºðí³:
öå "Ïðèò÷à" ³ "Òðàºêòîð³¿ çâóêó"
êè¿âñüêîãî õàðê³â’ÿíèíà Îëåê-
ñàíäðà Ùåòèíñüêîãî, "Òåìà" ³ âà-
ð³àö³¿ Àðíîëüäà Øåíáåðãà ³ êîí-
öåðòíà ìóçèêà Ïàóëÿ Õ³íäåì³òà.
7. Îñê³ëüêè 100-ð³÷÷ÿ ç äíÿ íà-

ðîäæåííÿ Îë³â’º Ìåññ³àíà ìèíó-
ëîãî ðîêó â íàñ îô³ö³éíî íå â³ä-
çíà÷àëè, êîíöåðò, ïðèñâÿ÷åíèé
ö³é äàò³ (10 ëèïíÿ, Ìàëèé çàë
Íàö³îíàëüíî¿ ô³ëàðìîí³¿), íàáóâ

îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ. Êð³ì òîãî,
íàéçíàìåíèò³øèé òâ³ð ôðàíöóçü-
êîãî êîìïîçèòîðà — "Êâàðòåò íà
ê³íåöü ÷àñó", íàïèñàíèé ó íà-
öèñòñüêîìó òàáîð³,— ó âèêîíàí-
í³ ³òàë³éñüêèõ ìóçèêàíò³â ç’ÿâèâ-
ñÿ â íîâîìó íåçâè÷àéíîìó ïðî-
÷èòàíí³: ìîòèâ á³áë³éíîãî àïîêà-
ë³ïñèñó íàáóâàº òóò ñâ³òëîãî çà-
áàðâëåííÿ, òëóìà÷èòüñÿ ÿê óìè-
ðîòâîð³ííÿ, çàñïîêîºííÿ ³ çâ³ëü-
íåííÿ â³ä ñòðàæäàíü.
8. Óêðà¿íñüêî-í³äåðëàíäñüêó

ïîñòàíîâêó îïåðè "Êàðìåí" Æîð-
æà Á³çå (8—9 ëèñòîïàäà, Íàö³î-
íàëüíà îïåðà) ìîæíà ââàæàòè òè-
ïîâèì çðàçêîì ÿê³ñíîãî çàõ³äíî-
ºâðîïåéñüêîãî ìóçè÷íî-òåàòðàëü-
íîãî ïðîäóêòó. Â ïåðøó ÷åðãó, çà
ðåæèñóðîþ, ð³âíåì àêòîðñüêî¿
ãðè ³ ñöåíîãðàô³¿, ùî, íà æàëü,
íåð³äêî âèÿâëÿºòüñÿ ñëàáêîþ
ëàíêîþ â³ò÷èçíÿíèõ îïåðíèõ ïî-
ñòàíîâîê. Äîáðå, ïðèíàéìí³, ùî
óêðà¿íñüêà ïóáë³êà öå ïîáà÷èëà.

9. Êîíöåðò "Óêðà¿íñüêèé àâàí-
ãàðä" (1 ãðóäíÿ, Íàö³îíàëüíà ô³-
ëàðìîí³ÿ) ïðîäåìîíñòðóâàâ, ùî
ñó÷àñíà óêðà¿íñüêà àêàäåì³÷íà
ìóçèêà íàðåøò³ "äîðîñëà" äî ñåð-
éîçíî¿ ñàìîñò³éíî¿ àêö³¿. Â³ä-
îêðåìèâøèñü â³ä ôåñòèâàë³â, ùî
ìàþòü ó á³ëüøîñò³ ñâî¿é ïðèñìàê
íóäíèõ çâ³òíèõ çàõîä³â, âîíà íå-
ìîâ óñâ³äîìèëà ñâîþ ö³íó, çìó-
ñèâøè é ³íøèõ ïîäèâèòèñÿ íà ñå-
áå ñåðéîçí³øå é øàíîáëèâî. Öå
âèÿâèëîñÿ ³ ó âèñîêîìó âèêîíàâ-
ñüêîìó ð³âí³, ³ â ñåíñ³ ïóáë³÷íî¿
óâàãè äî ö³º¿ ïîä³¿.
10. Âèêîíàííÿ ñòàðîâèííî¿ ìó-

çèêè, îñîáëèâî êîëè âîíà íåâ³-
äîìà, — öå çàâæäè ï³çíàâàëüíî é
ö³êàâî. Óäâ³÷³ ïðèºìíî, êîëè ùå
é âèêîíàííÿ õîðîøå. Ñàìå òàê
âñå ³ â³äáóâàëîñÿ íà êîíöåðò³ àí-
ñàìáëþ "Êè¿âñüê³ ñîë³ñòè", êåð³â-
íèê ÿêîãî Áîãîäàð Êîòîðîâè÷ (17
ãðóäíÿ, Íàö³îíàëüíà ô³ëàðìî-
í³ÿ)

Роман Кофман я ніхто інший знає, я здив вати ви онанням
ласичних шля ерів

Віолончеліст Іван К чер і баяніст Роман Юсипей створили діало вадраті

Режисер-постановни опери "Джанні С і і" П ччіні Віталій Пальчи ов
навіть з ліж а витя н в небанальний зміст

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
"Õðåùàòèê"

"Хто старе з адає, том о о еть...",— аже народне
прислів’я. Втім, ми беремося з ад вати про події ми-
н ло о ро в ал зі а адемічної м зи и Києва не
просто та , а аналіз ючи їх і відбираючи, на наш по-
ляд, найнебанальніше і небез л зде. Та е заняття не-
марне. По-перше, допома ає визначити, "що добре, а
що по ано" в льт рном житті міста (тимчасова від-
стань цьом іноді, без мовно, сприяє). По-др е, це
спроба явити я ийсь фра мент нашої м зичної реаль-
ності я та ий і, можливо, зроз міти, чим вона є. І,
по-третє, чер овий раз пере онатися, що вона, ця м -
зична реальність, реально існ є.
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Àðòóð ÆÅËªÇÍßÊ: “²ðèíà Á³ëèê — 
ïåðøà íàéÿñêðàâ³øà ç³ðêà,
ÿêà âèêîíàëà ìîþ ï³ñíþ”

— Àðòóðå, áàãàòî õòî çíàº òâî¿
ï³ñí³, àëå ìàëî õòî çíàº ïðî òåáå
ÿê ïðî àâòîðà. Ðîçêàæè, ÿê âè-
éøëî, ùî òè, ó ìèíóëîìó ðîê-ìó-
çèêàíò, ïî÷àâ ïèñàòè ïîï-ìóçèêó?

— ß ç ðàííüîãî äèòèíñòâà ãðàþ
íà ã³òàð³. À äåñü ³ç 12 ðîê³â ïî-
÷àâ ãðàòè â ìóçè÷íèõ ãðóïàõ. Ìè
ãðàëè âàæêèé ðîê. Òîä³ êîæíà
ãðóïà áóëà íà âàãó çîëîòà. Ó Êè-
ºâ³ áóëî âñüîãî 5—6 ðîê-ãðóï. Òå-
ïåð òàêå íå ãðàþòü. Òàêèõ óêðà-
¿íñüêèõ ãðóï óêðàé ìàëî.

— À ïåðøà ï³ñíÿ... ßê âîíà ç’ÿ-
âèëàñÿ?

— Êîëè ÿ ãðàâ âàæêèé ðîê, öå
áóëè êîìïîçèö³¿, ÿê³ ìåíå äóæå
ñèëüíî ðîçâèâàëè, ÿê êîìïîçè-
òîðà. Ï³ñí³ ÿ ïî÷àâ ïèñàòè ç 12
ðîê³â. Öå áóëà åïîõà ãðóï “Ìà-
øèíà ÷àñó”, “Çåìëÿíè”. Öå òîé
÷àñ, êîëè íàéãîëîâí³øèì õ³òîì
áóëà “Çåìëÿ â ³ëþì³íàòîð³”. Â³ä-
òîä³ ÿ ïèøó, ³ äîñ³ ïàì’ÿòàþ ñâî¿
ïåðø³ ï³ñí³, â íèõ íàâ³òü áóëà ³

ìåëîä³ÿ, ³ ãàðìîí³ÿ. Òîä³ æ ÿ
ñòâîðèâ ãðóïó “Áàóíò³”, ïî÷àâ
ïðèñëóõàòèñÿ, ùî ñï³âàþòü íà òå-
ëåáà÷åíí³, ïî÷àâ âèâ÷àòè
êîí’þíêòóðó ìóçè÷íîãî ðèíêó...

— À ²ðèíà Á³ëèê áóëà ïåðøîþ
âèêîíàâèöåþ ç óêðà¿íñüêèõ ç³ðîê,
êîòðèì òè ïîêàçàâ ñâî¿ ï³ñí³, ÷è
õòîñü áóâ äî íå¿?

— Ìåí³ ïîùàñòèëî. ²ðèíà Á³-
ëèê — ïåðøà íàéÿñêðàâ³øà ç³ð-
êà, ÿêà âèêîíàëà ìîþ ï³ñíþ. ß
ïèñàâ ³ äîñ³ ïèøó áàãàòüîì àðòèñ-
òàì — ÿê âèêîíàâöÿì-ïî÷àòê³â-
öÿì, òàê ³ äóæå â³äîìèì ³ ïîïó-
ëÿðíèì. Àëå â îñíîâíîìó ÿ ïè-
ñàâ äëÿ ñâîº¿ ãðóïè.

— ßêà ï³ñíÿ ñòàëà òâî¿ì ïåðøèì
õ³òîì, ï³ñëÿ ÿêî¿ òâî¿ ï³ñí³ ñòàëè
ïîïóëÿðíèìè?

— Öå áóëà ï³ñíÿ “Ïàì’ÿòàòè”,
ÿêó ÿ íàïèñàâ äëÿ ²ðèíè Á³ëèê,
ï³ñëÿ íå¿ Â³òàë³þ Êîçëîâñüêîìó
íàïèñàâ “Øåêñï³ð”. Ó öåé ÷àñ

ìè ñòâîðèëè ãðóïó “Àâ³àòîð” ³
ï³ñíþ “Ïîâåðòàéñÿ”, “4 êîðîë³”
çàïèñàëè “Ùîäåííèê”... Ïîò³ì
áóëî íàïèñàíî äóæå áàãàòî ìó-
çè÷íîãî ìàòåð³àëó: ï³ñí³ “Ïðî
ëþáîâ”, “Åñëè òû õî÷åøü, ÷òîáû
ÿ áûëà ñ òîáîé”, “Ðÿáèíà àëàÿ”,
“Íàçàâæäè”.

— Ç êèì ³ç àðòèñò³â òîá³ ïðèºì-
íî ïðàöþâàòè?

— Ïðàêòè÷íî ç³ âñ³ìà àðòèñòà-
ìè. ß âò³øåíèé, ùî ìî¿ ï³ñí³ âè-
êîíóþòü ó÷àñíèêè ïåðøî¿ óêðà-
¿íñüêî¿ “Ôàáðèêè ç³ðîê”. Àð³íà
Äîìñê³ — äóæå âèìîãëèâà âèêî-
íàâèöÿ. ² öå äîáðå, òîìó ùî â ðå-

çóëüòàò³ âîíà âèáðàëà îäíó ç íàé-
êðàùèõ ìî¿õ ï³ñåíü. ß ðàäèé, êî-
ëè àðòèñò íå ëèøå âèêîíóº ìî¿
ï³ñí³ íà ñâî¿õ êîíöåðòàõ, à é çí³-
ìàº ÷óäîâ³ â³äåîêë³ïè. Òóò õîò³-
ëîñÿ á âèñëîâèòè âåëèêèé ðåñ-
ïåêò Ìàêñèìó Ïàïåðíèêó. Ìîÿ
òâîð÷³ñòü áóëà ïðåäñòàâëåíà â éî-
ãî â³äåîðîáîòàõ, à ó Àð³íè ç Ìàê-
ñîì âèéøîâ ÷óäîâèé òàíäåì.

— À òè çàâæäè çàäîâîëåíèé îò-
ðèìàíèì ðåçóëüòàòîì? Íàïðèêëàä,
ÿê âèêîíàâåöü äîíîñèòü òâîþ ï³ñ-
íþ, ÿê çíÿòî êë³ï.

— Íå çàâæäè. ×àñòî áóâàº, ùî
õòîñü âèð³øèòü çì³íèòè ôðàçó
òåêñòó, äóæå ÷àñòî áóâàº, ùî çà-
ïðîøóþòü ³íøèõ àâòîð³â. Ñëàâà
áîãó, ùî ìóçèêó ùå í³õòî íå çì³-
íþâàâ (ñì³ºòüñÿ). Àäæå ÿ, êîëè
ïèñàâ ï³ñíþ, áà÷èâ ³ ÷óâ ¿¿ çîâñ³ì
³íàêøå. À ùîäî â³äåî, òî ìåí³, ÿê
³ êîæíîìó êîìïîçèòîðîâ³, çàâæäè
õî÷åòüñÿ áà÷èòè â³äåîêë³ï íà ñâîþ
ï³ñíþ ç ìàêñèìàëüíèì áþäæåòîì
³ ç êðàùèì ðåæèñåðîì. Àëå íå çàâ-
æäè òàê áóâàº, ³ íå çàâæäè öå âè-
ïðàâäàíî. Ñïðàâà òóò íàâ³òü íå â
åêîíîì³¿ ãðîøåé, à â òîìó, ùî íà
“ñèëüíó” ï³ñíþ ïîòð³áíî çí³ìàòè
êë³ï òðîõè ïðîñò³øå, ëèøå ï³ä-
êðåñëèâøè ïîòð³áí³ ìîìåíòè,
ùîá íå â³äâîë³êàòèñÿ â³ä ìîãóò-
íüîãî ñàóíäà.

— Ùî õî÷åø ïîáàæàòè íàøèì
÷èòà÷àì?

— Õî÷ó ïîáàæàòè ³äèë³¿ â ñ³ì’¿
³ ïðåêðàñíèõ ñòîñóíê³â ç òèìè
ëþäüìè, ÿêèõ âè ëþáèòå, ùîá âî-
íè òàêîæ ëþáèëè âàñ

Розмовляла Аріна ДОМСКІ,
“7+7я”

спеціально для “Хрещати а”

Ø³ñòñîò ñòîð³íîê 
äî ªâðîïè

Íà â³äì³íó, ñêàæ³ìî, â³ä çíàìå-
íèòîãî òðàêòàòó Îñâàëüäà Øïåíã-
ëåðà “Çàõ³ä ªâðîïè”, çíàþ÷è íà-
çâó êîòðîãî, çäàâàëîñÿ á, ìîæíà
âæå é íå ÷èòàòè ñàìîãî òðàêòàòó,
êíèæêà Îêñàíè Ïàõëüîâñüêî¿
“Àve, ªâðîïà!”, ÿêà ïîáà÷èëà ñâ³ò
ó êè¿âñüêîìó âèäàâíèöòâ³ “Ïóëü-
ñàðè”, ç òèõ, ÿê³ ñàìå ÷åðåç íàçâó
é âàðòî ïðî÷èòàòè. Àäæå çíà÷åí-
íÿ ñàìîãî ñëîâà “Ave!” íåîäíî-
çíà÷íå: ç îäíîãî áîêó, öå ïðèâ³-

òàííÿ (ç ëàòèíñüêî¿ — “ïðèâ³ò òî-
á³”), à ç ³íøîãî — îñòàííÿ øàíà,
ïî ñóò³, ïðîùàííÿ (“Ave, Caesar,
morituri te salutant!” — “Â³òàºìî
òåáå, Öåçàðþ, éäó÷è íà
ñìåðòü!” — êàçàëè ãëàä³àòîðè ïå-
ðåä âèõîäîì íà àðåíó, çàïîâíåíó
äèêèìè çâ³ðàìè). Ñàìå â òàêîìó,
íà ïåðøèé ïîãëÿä, ³ãðîâîìó, à íà-
ñïðàâä³ ó äîâîë³ äðàìàòè÷íîìó
êëþ÷³ àâòîðêà ðîçãëÿäàº âíóòð³ø-
íþ òà çîâí³øíþ ïîë³òè÷íó é ñî-

ö³îêóëüòóðíó ñèòóàö³þ, õàðàêòåð-
íó äëÿ Óêðà¿íè â³ä ïî÷àòêó íåçà-
ëåæíîñò³ é àæ äî ïîä³é ïîìàðàí-
÷åâî¿ ðåâîëþö³¿. Ñâîþ êîíöåïö³þ
ïàí³ Ïàõëüîâñüêà âèáóäîâóº çà
ïðèíöèïîì “àáî — àáî”, íàâîäÿ-
÷è ò³ ÷è ³íø³ àðãóìåíòè äî ðåàëü-
íî¿ é, â³äïîâ³äíî, çìîäåëüîâàíî¿
ñèòóàö³¿. À â³äòàê íå áî¿òüñÿ âè-
ñëîâëþâàòèñÿ ó ôîðì³ ïðîãíîçó.
Íà ¿¿ äóìêó, ÿêùî Óêðà¿íà ïðî-
äîâæóâàòèìå ðóõàòèñÿ ³ ðîçâèâà-
òèñÿ ó ìåæàõ îäíîãî ëèøå ïðî-
ðîñ³éñüêîãî êîíòåêñòó, òî âîíà,
ÿê ïðîåêò, çà ÿêèéñü ÷àñ ïðîñòî
ìîæå çíèêíóòè ç ãåîïîë³òè÷íî¿
ìàïè ñâ³òó. Ñåðåä ïðè÷èí — ÿê
åêîíîì³÷í³, òàê ³ ìåíòàëüí³ îñî-
áëèâîñò³ ðîñ³éñüêîãî åòíîñó. Äëÿ
ïðèêëàäó, çà ñëîâàìè Îêñàíè
Ïàõëüîâñüêî¿, ³ìïåðñüêà ³äåîëî-
ã³ÿ íå ïåðåäáà÷àº ³íøî¿, àí³æ îïî-
çèö³éíî¿, âîðîæî¿ ³íòåðïðåòàö³¿
ñëîâà “³íøèé”. Íàòîì³ñòü ³íòåã-
ðàö³ÿ óêðà¿í³ñòèêè â ªâðîïó ëè-
øå äîçâîëèòü çì³öíèòè ïîçèö³þ
íàøî¿ äåðæàâè â ñâ³ò³. Ùî âëàñ-

íèì ïðèêëàäîì ïàí³ Îêñàíà é äå-
ìîíñòðóº, ïîïóëÿðèçóþ÷è óêðà-
¿íñüêó êóëüòóðó â ²òàë³¿ òà ³íøèõ
êðà¿íàõ, äå ¿é äîâîäèòüñÿ âèñòó-
ïàòè ç ëåêö³ÿìè.

Óò³ì, ñàì ôàêò ïîÿâè ö³º¿
êíèæêè îáñÿãîì ïîíàä 600 ñòî-

ð³íîê ìîæíà ðîçö³íþâàòè ÿêùî
íå ãàðàíò³ºþ, òî ñâ³ä÷åííÿì ïî-
çèòèâíîãî, ÿêíàéë³ïøîãî äëÿ
ðîçâèòêó Óêðà¿íè ðîçâ’ÿçàííÿ
ïðîáëåìè. Ïðèíàéìí³, ñàìà àâ-
òîðêà â³ðèòü ó öå á³ëüøå, í³æ
áóäü-õòî ³íøèé

Моє знайомство з цим омпозитором відб лося в 2006
році. Тоді на всіх радіостанціях і теле аналах зв чала
пісня ви онанні Ірини Біли “Я що ти хочеш, щоб я
б ла з тобою”. Напевно, ожен із вас ч в цю пісню,
але мало хто знайомий з її автором. Пісні цьо о ом-
позитора співають та і зір и, я Ірина Біли , Наталя
Мо илевсь а, Асія Ахат, Віталій Козловсь ий, Аріна
Домс і, р па “Авіатор” і ба ато інших. Через дея ий
час після нашо о знайомства в моєм реперт арі з’я-
вилася пісня “Ніхто не винен”, я а стала моєю візит-
ною арт ою. Я б ла вражена с ромністю і талантом
цієї людини. Йо о не можна назвати п блічною осо-
бою, він не виставляє себе напо аз, за ньо о оворить
йо о м зи а. Сьо однішній ерой “Хрещати а” — ом-
позитор Арт р Желєзня .
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Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

“Аve, Європа!" — це зібрання (статті, доповіді, п блі-
цисти а) письменниці, льт роло а, нині професора
Римсь о о ніверситет "Ла Сап’єнца" О сани Пах-
льовсь ої, присвячене відносинам сторін славнозвіс-
ном еополітичном три тни — У раїна, Росія, Єв-
ропа. Розмір ов ючи над цим питанням ще з інця
1980-х, донь а Ліни Костен о з подивом зазначає, що
майже всі проблеми десятирічної давнини для нашої
держави і сьо одні залишаються а т альними.

Письменниця О сана Пахльовсь а вірить розвито У раїни більше за політи ів
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Êîìïîçèòîð ïèøå ï³ñí³ ç äâàíàäöÿòè ðîê³â

Ïèñüìåííèöÿ Îêñàíà Ïàõëüîâñüêà ïðåçåíòóâàëà êíèæêó 
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Çàâäàííÿ, ÿêå êåð³âíèö-
òâî ÁÊ “Êè¿â” ïîñòàâèëî
ïåðåä êîìàíäîþ íà öåé ñå-
çîí, áàñêåòáîë³ñòè âèêîíó-
þòü ïîêè ùî äîñèòü âïðàâ-
íî. Çàõîïèâøè ë³äåðñòâî ç
ïåðøèõ òóð³â, êèÿíè ïðî-
äîâæóþòü çàëèøàòèñÿ ïåð-
øîþ êîìàíäîþ Ñóïåðë³ãè.
Ïðè öüîìó ãðàâö³ äåìîí-
ñòðóþòü ÿê³ñíèé òà âèäî-
âèùíèé áàñêåòáîë, ùî íå
ìîæå íå ïîäîáàòèñÿ âáîë³-
âàëüíèêàì. Íà äóìêó ôà-
õ³âö³â, ÿñêðàâ³ áàðâè ó ãðó
“Êèºâà” ïðèâí³ñ ñåðáñüêèé
íàñòàâíèê Ñàøà Îáðàäî-
âè÷, ÿêèé óë³òêó î÷îëèâ
êîìàíäó. Ó ïîºäèíêó 17-ãî
òóðó ÁÊ “Êè¿â” ó ãîñòÿõ çó-
ñòð³÷àâñÿ ç àóòñàéäåðîì
Ñóïåðë³ãè — ÁÊ “Ïîëòà-

âà”. Õî÷à ñë³ä çàçíà÷èòè,
ùî, ïîïðè îñòàííº ì³ñöå ó
òóðí³ðí³é òàáëèö³, ïîëòàâ-
ö³ ó êîæíîìó ìàò÷³ á’þòü-
ñÿ äî îñòàííüîãî, ³ãíîðó-
þ÷è âñ³ òèòóëè òà ðåãàë³¿
ñóïåðíèêà. Àëå ó çâ³òíîìó
ïîºäèíêó êèÿíè çà ðàõóíîê
ïðåñèíãó ç ïåðøèõ õâèëèí
íå äîçâîëèëè ñóïåðíèêîâ³
íàâ³òü íàáëèçèòèñÿ äî ñâî-
ãî êîøèêà. Âîäíî÷àñ àòàêè
ï³äîï³÷íèõ Îáðàäîâè÷à
ñòâîðþâàëè äëÿ ãîñïîäàð³â
êóïó ïðîáëåì ùîäî çàõèñ-
òó. ×óäîâèé âèãëÿä ìàëè íà
ìàéäàí÷èêó ïëåéìåêåðè
ÁÊ “Êè¿â” Ñêóíí³ Ïåíí òà
Ãîðàí Éºðåò³í. Êèÿíè
çíà÷íî ïåðåâàæàëè ñâî¿õ
îïîíåíò³â. Íà ñüîì³é õâè-
ëèí³ äðóãî¿ ÷âåðò³ ðàõóíîê

áóâ óæå 40:20 íà êîðèñòü
ãîñòåé. Ó öüîìó â³äð³çêó
ãðè íàéë³ïøå âèÿâèëè ñå-
áå Îëåã Ñîëòîâåöü òà Êëåé
Òàêêåð. Îòîæ ùå äî âåëè-
êî¿ ïåðåðâè äîëþ ìàò÷ó
ìàéæå âèð³øèëè. À îñòà-
òî÷íèé ðàõóíîê ïîºäèí-
êó — 90:80 íà êîðèñòü ÁÊ
“Êè¿â”. Ï³ñëÿ 17 òóð³â
êîìàíäà î÷îëèëà òóðí³ðíó
òàáëèöþ —32 ïóíêòè. Çà
íèìè ðîçòàøóâàâñÿ ìàð³-
óïîëüñüêèé “Àçîâìàø” —
31 î÷êî, ÁÊ “Äîíåöüê” òà
þæíåíñüêèé “Õ³ì³ê” íà-
áðàëè ïî 27 çàë³êîâèõ áà-
ë³â.

Ñüîãîäí³ î 21-é ãîäèí³ çà
êè¿âñüêèì ÷àñîì ÁÊ “Êè-
¿â” ïðîâåäå ó Í³ìå÷÷èí³
ñòàðòîâèé ïîºäèíîê äðóãî-
ãî åòàïó “ªâðî÷åëëåíäæ” (
ÒÎÏ — 16) ïðîòè êëóáó
“Îëüäåíáóðã”.

À îñü ³íøèé ñòîëè÷íèé
áàñêåòáîëüíèé êëóá —
“Áóä³âåëüíèê” — ï³ñëÿ ñå-
ð³¿ óñï³øíèõ ìàò÷³â ñï³òêà-
ëà íåâäà÷à ó âè¿çíîìó ïî-
ºäèíêó ç “×åðêàñüêèìè
ìàâïàìè”. Çàçíà÷èìî, ùî
ÿêáè “áóä³âåëüíèêè” ïåðå-
ìîãëè ó ×åðêàñàõ, òî ï³ä-
íÿëèñü áè íà äðóãå ì³ñöå.
Íå ñóäèëîñÿ.... ×åðêàñö³
äëÿ êèÿí çàâæäè áóëè íå-
çðó÷íèì ñóïåðíèêîì. Çâ³ò-

íà ãðà âèíÿòêîì íå ñòàëà.
Ñòàðòîâ³ õâèëèíè — çà ãîñ-
ïîäàðÿìè 15:10. Ìîëîäèé
öåíòðîâèé ãîñòåé Âîëîäè-
ìèð Îðëåíêî ï³ä ùèòîì íå
ñïðàâëÿºòüñÿ ç³ ñâî¿ìè â³-
çàâ³. À âò³ì, ñâîº÷àñíèé
òàéì-àóò, ÿêèé óçÿâ íàñòàâ-
íèê êèÿí Ð³ìàñ Ãð³ãàñ, äî-
ïîì³ã éîãî ï³äîï³÷íèì çðî-
áèòè ðèâîê — 7:0. Àëå ç
â³äïîâ³ääþ ãîñïîäàð³ íå çà-
áàðèëèñÿ. Ñåð³ÿ âäàëèõ
àòàê, é íà âåëèêó ïåðåðâó
ñóïåðíèêè ï³øëè ç ðàõóí-
êîì 46:35. Ä³ñòàâøè ó ïå-
ðåðâ³ “íà ãîð³õè” â³ä Ð³ìà-
ñà Ãð³ãàñà, “Áóä³âåëüíèê” ç
âîãíèêîì ðîçïî÷èíàº òðå-
òþ ÷âåðòü — 16:0. Àëå òðàâ-
ìóâàâñÿ îäèí ³ç íàéêðàùèõ
ãðàâö³â öüîãî ïîºäèíêó —
Äåðð³ê Ç³ììåðìàí, à Àðòåì
Ñë³ïàí÷óê òàê ³ íå çì³ã ã³ä-
íî éîãî çàì³íèòè. Öþ ñè-
òóàö³þ “×åðêàñüê³ ìàâïè”
âèêîðèñòàëè íà âñ³ ñòî.
Øêâàë îïëåñê³â çðèâàëè
âëó÷í³ êèäêè Éîâàíà Êîëü-
ºâè÷à. Ó ï³äñóìêó ñåðá íà-
áðàâ 40 î÷îê, ùî íå÷àñòî
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ó ìàò÷àõ íà
â³ò÷èçíÿíó ïåðø³ñòü. Îñòà-
òî÷íèé ðàõóíîê — 90:82 íà
êîðèñòü “×åðêàñüêèõ
ìàâï”. Ö³êàâî, ùî â íàé-
áëèæ÷³ âèõ³äí³ ñóïåðíèêè
çíîâó ç³éäóòüñÿ íà ïàðêåò³.

Àëå âæå ó Êèºâ³. Ï³ñëÿ ö³º¿
ïîðàçêè “Áóä³âåëüíèê” ïî-
ñ³äàº ÷åòâåðòå ì³ñöå, â³ä-

ñòàþ÷è â³ä ë³äåðà ÓÁË
“Êðèâáàñêåòó” íà äâà
ïóíêòè

Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Прихильни и иївсь о о
"Со ола" в наст пном
сезоні мають непо ані
шанси побачити люблен-
ців матчах реор анізо-
ваної хо ейної Лі и чем-
піонів. Для цьо о підопіч-
ним Оле сандра Се анда
потрібно ви рати націо-
нальн першість, перемо-
жець я ій визначиться
навесні в серії плей-офф.
Наразі в Центральном
дивізіоні ре лярно о
чемпіонат "Со іл" зай-
має лише четверте місце,
але зазначимо, що майже
всі з стрічі столичний
л б провів молодіжно-
м с ладі. Основні сили
иян продовж ють вист -
пи Вищій лізі Від рито о
чемпіонат Росії, де йд ть
др ими вслід за ХК
"Дмитров".

Îðãêîì³òåò õîêåéíî¿ Ë³ãè ÷åì-
ï³îí³â, ó ô³íàëüí³é ñåð³¿ ÿêî¿ çó-
ñòð³÷àþòüñÿ ðîñ³éñüêèé “Ìåòà-
ëóðã” ç Ìàãí³òîãîðñüêà òà øâåé-
öàðñüêèé “Öþð³õ”, âèð³øèâ
çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü êðà¿í-ó÷àñ-
íèöü çìàãàíü. Äî ñåìè êðà¿í-
ïðåäñòàâíèöü öüîãîð³÷íîãî òóð-
í³ðó (Ðîñ³ÿ, Ô³íëÿíä³ÿ, ×åõ³ÿ,
Øâåö³ÿ, Ñëîâà÷÷èíà, Øâåéöàð³ÿ

òà Í³ìå÷÷èíà) äîäàäóòüñÿ ùå
ï’ÿòíàäöÿòü, ÿê³ çàéìàþòü ó ðåé-
òèíãó IIHF ì³ñöÿ ç 8-ãî äî 22-ãî.
Ó ïîòî÷íîìó êëóáíîìó ðåéòèíãó
Ì³æíàðîäíî¿ ôåäåðàö³¿ õîêåþ
Óêðà¿íà ïîñ³äàº 20-òå ì³ñöå.

Äëÿ “Ñîêîëà”, ÿêèé ìàº íà-
ì³ð çàõèñòèòè çâàííÿ íàéñèëü-
í³øî¿ êîìàíäè êðà¿íè, ó÷àñòü ó
Ë³ç³ ÷åìï³îí³â — íîâèé øàíñ
íàãàäàòè ªâðîï³ ïðî ñâ³é áðåíä.
Êð³ì òîãî, ó ðàç³ ïîäîëàííÿ

äâîõ êâàë³ô³êàö³éíèõ áàð’ºð³â
êèÿíè çìîæóòü ïðîáèòèñÿ íà
ãðóïîâèé åòàï, çà ùî îòðèìà-
þòü â³ä IIHF âèíàãîðîäó â ñóì³
300 òèñÿ÷ ºâðî, à òàêîæ íàãîäó
çà êîæíó ïåðåìîãó çàðîáèòè ùå
ïî 50 òèñÿ÷ ºâðî.

Ïåðåìîæåöü ÷åìï³îíàòó Óêðà-
¿íè ó÷àñòü ó Ë³ç³ ÷åìï³îí³â ðîç-
ïî÷íå ðàçîì ³ç ³íøèìè 17 êîìàí-
äàìè ç ïåðøîãî êâàë³ô³êàö³éíî-
ãî ðàóíäó, ÿêèé â³äáóäåòüñÿ 11—

13 âåðåñíÿ. Ó÷àñíèê³â ïîä³ëÿòü
íà ø³ñòü ãðóï ïî òðè êëóáè, âî-
íè é ç³ãðàþòü ì³æ ñîáîþ îäíîêî-
ëîâèé òóðí³ð. Äî äðóãîãî êâàë³-
ô³êàö³éíîãî ðàóíäó âèõîäÿòü
ò³ëüêè ïåðåìîæö³ ãðóï.

Çàãàëîì ó Ë³ç³ ÷åìï³îí³â ñåçî-
íó 2009/10 ðîê³â, ïåðåìîæåöü ó
ÿê³é âèçíà÷èòüñÿ ó ô³íàëüíèõ ïî-
ºäèíêàõ 20 òà 27 ñ³÷íÿ 2010 ðî-
êó, 22 êðà¿íè-ó÷àñíèö³ ç³ãðàþòü
59 ìàò÷³â.

Äî ïî÷àòêó Ë³ãè ÷åìï³îí³â ùå
äóæå äàëåêî, ïîêè ùî æ “Ñîê³ë”
ïðîäîâæóº âèñòóïàòè ó Âèù³é
ëèç³ Â³äêðèòîãî ÷åìï³îíàòó Ðî-
ñ³¿. Â îñòàíí³õ ìàò÷àõ êè¿âñüêèé
êëóá çàïèñàâ äî àêòèâó ï’ÿòü î÷îê
ç øåñòè ìîæëèâèõ ó âè¿çíèõ çó-
ñòð³÷àõ ïðîòè “Êðèñòàëó” ç Åëåê-
òðîñòàë³. Ó ïåðø³é çóñòð³÷³ õîêå-
¿ñòè “Ñîêîëà” ïåðåìîãëè â ñåð³¿
áóë³ò³â — 3:2 (â ³ãðîâèé ÷àñ â³ä-
çíà÷èëèñÿ ßêóøèí ³ Ãóíüêî, áó-
ë³òè ðåàë³çóâàëè Äÿ÷åíêî ³ Àâåð-
ê³í), à íàñòóïíîãî äíÿ íå çàëè-
øèëè ñóïåðíèêîâ³ æîäíîãî øàí-
ñó — 6:1 (Ìàòâ³é÷óê, Äÿ÷åíêî,
Ñàëüíèêîâ, Àâåðê³í, Ïàñòóõ, Ïî-
áºäîíîñöåâ). Ó òóðí³ðí³é òàáëè-
ö³ “Ñîê³ë”, íàáðàâøè ó 52 ìàò-
÷àõ 123 î÷êà, çàéìàº äðóãå ì³ñöå,
â³äñòàþ÷è â³ä ÕÊ “Äìèòðîâ” íà
òðè ïóíêòè.

Òèì ÷àñîì ãîëîâíèé òðåíåð
çá³ðíî¿ Óêðà¿íè ç õîêåþ Îëåê-
ñàíäð Ñåóêàíä îïðèëþäíèâ ðîç-
øèðåíèé ñïèñîê êàíäèäàò³â íà
ïî¿çäêó äî Ëàòâ³¿, äå ç 5 äî 8 ëþ-
òîãî â³äáóäåòüñÿ çàâåðøàëüíèé —
â³äá³ðêîâèé — åòàï íà Çèìîâ³
îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2010 ðîêó. Ïî
çàâåðøåíí³ áîðîòüáè ì³æ çá³ðíè-
ìè Ëàòâ³¿, ²òàë³¿, Óêðà¿íè ³ Óãîð-

ùèíè ñòàíå â³äîìî, êîìó ä³ñòà-
íåíüñÿ ïóò³âêà äî êàíàäñüêîãî
Âàíêóâåðà.

Äî ñïèñêó êàíäèäàò³â íà ïî¿çä-
êó äî Ðèãè óâ³éøëè 33 õîêå¿ñòè
(4 âîðîòàð³, 12 çàõèñíèê³â, 17 íà-
ïàäíèê³â), ñåðåä ÿêèõ 21 ãðàâåöü
“Ñîêîëà”: âîðîòàð³ ²ãîð Êàðïåí-
êî, Âàäèì Ñåë³âåðñòîâ, Îëåê-
ñàíäð Ôåäîðîâ (“Ñîê³ë”), Êîñ-
òÿíòèí Ñ³ì÷óê (“Ñèá³ð”, Ðîñ³ÿ);
çàõèñíèêè Îëåã Áëàãîé (“Êåðà-
ì³í”, Á³ëîðóñü), Ñåðã³é Êëèìåí-
òüºâ (“Ñàëàâàò Þëàºâ”, Ðîñ³ÿ),
Â’ÿ÷åñëàâ Òèì÷åíêî (ÕÊ “Â³-
òåáñüê”, Á³ëîðóñü), Þð³é Ãóíü-
êî, Äåíèñ ²ñàºíêî, Â³òàë³é Ëþò-
êåâè÷, Þð³é Íàâàðåíêî, Îëåê-
ñàíäð Ïîáºäîíîñöåâ, Àíäð³é
Ñðþáêî, Äìèòðî Òîëêóíîâ,
Äìèòðî ßêóøèí ( “Ñîê³ë”), Ãåí-
íàä³é Ðàç³í (“Äèíàìî” Ìîñêâà,
Ðîñ³ÿ); íàïàäíèêè Ñåðã³é Âàð-
ëàìîâ (ÑÊÀ, Ðîñ³ÿ), Â³òàë³é Äî-
í³êà, Þð³é Äÿ÷åíêî, Â³òàë³é
Ëèòâèíåíêî, Îëåêñàíäð Ìàòâ³é-
÷óê, Äìèòðî Í³ìåíêî, ªâãåí
Ïàñòóõ, Ðîìàí Ñàëüíèêîâ, Îëåã
Øàôàðåíêî, Äìèòðî Öèðóëü,
Îëåêñàíäð ßêîâåíêî ( “Ñîê³ë”),
Àðòåì Ãí³äåíêî (ÕÊ “Â³òåáñüê”,
Á³ëîðóñü), Êîñòÿíòèí Êàñÿí÷óê
(“Äèíàìî” Ìîñêâà, Ðîñ³ÿ),
Îëåêñàíäð Ìàòåðóõ³í
(“Þí³ñòü”, Á³ëîðóñü), Àíäð³é
Ì³õíîâ (“Ëàäà”, Ðîñ³ÿ), Îëåã
Òèì÷åíêî (“Õ³ì³ê-ÑÊÀ”, Á³ëî-
ðóñü), Âàäèì Øàõðàé÷óê (“Ìå-
òàëëóðã” Ìàãí³òîãîðñüê, Ðîñ³ÿ).
Ïðîòå ó îñòàòî÷íèé ñïèñîê íà
îë³ìï³éñüêèé “â³äá³ð” äî Ðèãè
íàñòàâíèê óêðà¿íñüêî¿ çá³ðíî¿
Îëåêñàíäð Ñåóêàíä ìàº íàì³ð
ââåñòè 22 õîêå¿ñò³â

Ïîëòàâñüêî¿ áèòâè íå âèéøëî
Áàñêåòáîë³ñòè “Êèºâà” âïåâíåíî ïåðåìîãëè 
ÁÊ “Ïîëòàâà”, ñòîëè÷íèé “Áóä³âåëüíèê”, 
ïîñòóïèâñÿ “×åðêàñüêèì ìàâïàì”

“Ñîê³ë” ðâåòüñÿ ó ªâðîïó
Íàñòóïíîãî ðîêó êè¿âñüêèé êëóá ìîæå ç³ãðàòè ó õîêêåéí³é Ë³ç³ ÷åìï³îí³â

Ìàð³ÿ ÑÅÌÅÐÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Бас етболісти столичних БК "Київ" та "Б ді-
вельни а" провели чер ові поєдин и в С пер-
лізі та УБЛ відповідно. Я що "вов и" в ос-
тьовом поєдин з БК "Полтава" свят вали
перемо — 90:80, то "Б дівельни " на виїзді
пост пився "Чер ась им мавпам" — 80:92.
Та им чином, після 17 т рів "Київ" з 88 п н -
тами продовж є очолювати т рнірн таблицю
С перлі и. "Б дівельни " після 30 т рів із 44
оч ами посідає четверте місце в УБЛ.

У матчі проти "Б дівельни а" чорно орсь ий захисни
"Чер ась их Мавп" Йован Кольєвич встановив новий ре орд
УБЛ, набравши 40 очо
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Хо еїсти "Со ола" др ій з стрічі створили ба ато олевих моментів біля
воріт "Кристал "
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Громадсь�а�приймальня�деп�тата�Київради�

Костржевсь�о�о�Дениса�Борисовича�розміщена�

за�адресою:�03680,�м.�Київ,�пров.�Червоноармійсь�ий,�3.�

Графі��роботи��ромадсь�ої�приймальні:

пон�—�п’ят:�з�10.00�до�19.00;�обід:�з�14.00�до�15.00;

вихідні:�с�бота,�неділя.

Прийом�деп�тата:��ожно�о�вівтор�а,�четвер�а�з�17.00�до�19.00.

ФОНД�СОЦІАЛЬНОГО�ЗАХИСТУ�ІНВАЛІДІВ

Міністерства�праці�та�соціальної�політи�и�У�раїни

о�олош�є��он��рс�на�заміщення�ва�антної�посади�державно�о

сл�жбовця��оловно�о�спеціаліста�відділ��план�вання�

надходжень�та�фінанс�вання�про�рам�соціально�о�

забезпечення�інвалідів

Вимо�а�до��андидата:��ромадянство�У�раїни,�дос�онале�володіння�держав-

ною�мовою,� повна� вища� е�ономічна� освіта,� стаж� роботи� за�фахом� �� державній

сл�жбі�на�посаді�провідною�спеціаліста�не�менше�2�ро�ів�або�стаж�роботи�за�фа-

хом�в�інших�сферах��правління�не�менше�3�ро�ів,�вміння�працювати�на��омп’ютері.

Термін�подачі�до��ментів�—�1�місяць�з�дня�п�блі�ації�о�олошення.

До��менти� приймаються� за� адресою:� �.� 427,� в�л.� Глибочиць�а,� 72,� Київ,

04655.

Додат�ові�відомості�за�тел.�8�(044)�425-01-13.

ДП�“У�ренер�о�омпле�т”�
(м.�Київ,�в�л.�Доро�ожиць�а,�11/8)�

протя�ом�п’ятнадцяти�днів�з�дня�п�блі�ації�проводить��он��рсний�відбір

орендаря�на�нежиле�приміщення�площею�41,7��в.�м.

Умови��он��рсно�о�відбор�.�Став�а�орендної�плати�15�%�від�ціни�об’є�т��оренди.�Орен-

дар�за�свій�рах�но��робить�поточний�ремонт�стін,�стелі,�підло�и,�а�та�ож�замінює�два�ві�на�та

встановлює� троє�нових�дверей.�Термін�оренди�до� трьох�ро�ів.�Заяв�и�подавати�за�адресою:

м. Київ,�в�л.�Доро�ожиць�а,�11/8.

Оплат��б�де�здійснено��отів�ою�нашим�представни�ом�Балябою�Оле�сандром�Володимиро-

вичем.

Ре�іональне� відділення� Фонд�� державно�о� майна

У�раїни�по�м.�Києв��повідомляє�про�підс�м�и�привати-

зації�шляхом�ви��п��об’є�та��р.�А��ом�нальної�власності:

— нежилі�приміщення�за�альною�площею�792,2��в.�м,�розташо-

вані�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Виборзь�а,�93,�літ.�А,�привати-

зовані�юридичною�особою�за�3�693�600��рн,�в�том��числі�ПДВ

615�600,0��рн.

Печат���Спеціально�о� �онстр��торсь�о-техноло�ічно�о

бюро� (СКТБ)� Інстит�т�� �еофізи�и� ім.�С.І.�С�бботіна�НАН

У�раїни� (ідентифі�аційний� �од�№� 03534788)� вважати

недійсною.

Гороскоп киянина
на 27 січня

День�наповнений�спонтанними�подіями.�Світ�б�де�дивним�і�непро�нозова-

ним,�том��віддайтеся�плин��долі,�нічо�о�не�план�йте,�бо�всі��рафі�и�летітим�ть

ш�ереберть.�Беріться�за�справи,�що�дар�ють�творч��та�інтеле�т�альн��насоло-

д�,�сил�вати�себе�н�дною�роботою�не�слід.�Одержимим�революційним�нова-

торсь�им�д�хом,�політи�ам,�реформаторам,�на��овим�дослідни�ам,�інженерам,

літераторам�щаститиме�перед�сім.�Ламайте�все,�що�застаріло,�віджило�мо-

рально�і�заважає�про�рес�.�Єднайтеся�з�однод�мцями,�зміцнюйте�др�жні�сто-

с�н�и,���рт�йтеся�в��л�би,�партії�за�інтересами�та�ідеоло�ією.�Сьо�одні�є�шанс

від�рити�в�людях�нові�захоплюючі�сторони�єства�і��спішно�“реставр�вати”�сто-

с�н�и,�я�і�помил�ово�вважали�вичерпаними.�Жін�ам�не�довіряйте,�чарівні�ство-

ріння�здатні�затя�ти�в�паст���обман��під�впливом�ілюзорно�о�світосприйняття.

Зате�сильна�стать�продемонстр�є��ні�альн��д�ховн��м�дрість�і�бла�ородство,

по�азавши�себе�атлантами,�на�я�их�тримається��армонія�Всесвіт�.

ОВНИ,�подр�жнім�стос�н�ам,�що�ледве�тліють,�саме�час�піддати�жар�...�не�при-

страстю,�а�братерсь�ими�поч�ттями.�Розплющіть�очі,�обранці�ори�інальні,�за�що

їх�потрібно��охати!

ТЕЛЬЦІ мають�шанс�зійти�на�професійний�Еверест�і��вінчати�себе��ар’єрними

лаврами.�Бос�вам�симпатиз�є,�тож�не�бийте�байди�и,�бо�доро�а�лож�а�до�обід�.

БЛИЗНЯТА,�ви�сама�дос�оналість.�Мрієте�з�стріти�ідеал��охано�о?..�Нині�це�не

ж�равель�в�небі,�а�синиця�в�р�ці.�Тримайте�її�ц�п�о�і�пильн�йте,�аби�розва�и�не

наш�одили�сл�жбовим�справам.

РАКАМ с�дилося�на�ч�жом���оні�в�рай�заїхати.�Одна��знайте�мір��й�не�зловжи-

вайте�тими�небесними�подар�н�ами,�тоді�вони�вам�дов�о�посилатим�ться.�Усми-

ріть�е�о.�Ви�залежні�від�людей,�обставин�та�непередбач�ваних�подій���соці�мі,�з

насна�ою�танцюйте�на�бал��її�величності��оролеви�“Реальності”,�я�а�замовляє�м�-

зи���та�платить.

ЛЕВИ в�ролі�архіте�тора�ділових�мостів�б�д�ть�неперевершеними.�Прибор�ай-

те�амбіційне�“Я”�і�підставляйте�своє�д�же�плече�тр�довим�побратимам,�бо�саме

від�них�залежить��спіх�вашо�о�майб�тньо�о.�У�подр�жніх�пар�щаслива�пора�для

єдності.�Ви�одне�ціле —��охайтеся�та�опанов�йте�на����лебединої�вірності!

ДІВИ,�сяйніть�роз�мовим��енієм�і�зат�ніть��сіх��он��рентів�за�пояс.�Це�зоряний

час�на�сл�жбі,��оли�роботодавці�цін�ватим�ть�вас�на�ва���золота.

ТЕРЕЗИ,�над�вами��р�жляє�ян�ол��охання.�Дайте�волю�серцю,�нехай�наповнюєть-

ся� бла�одатною� енер�ією�щастя.�Митцям� варто� зайнятися� реалізацією� творчих

планів.

СКОРПІОНИ,�ваше�місце�в�сімейній��авані,��ар’єра�заче�ає,�шт�рм�фахових�вер-

шин�від�ладіть,�бла�опол�ччя�в�домі —��оловне.�Це��армічний�припис�на�цей�рі�

і�пор�ш�вати�йо�о�протипо�азано,�бо�роз�ніваєте�Творця.

СТРІЛЬЦІ,�знайдіть�споріднен��д�ш�,�без�цьо�о��армонійно�о�ч�ттєво�о�“близ-

ню�а”,�вам�не�опан�вати�мистецтво�витончено�о�психоло�а,�що�в�цьом��році�є�щас-

ливою�переп�ст�ою�в�світле�майб�тнє.

КОЗОРОГИ,�доро�а�риб�а —�добра�юш�а.�Не�жалійте�моральних�та�матеріаль-

них��апіталів,�працюйте�на�віддач�,�тоді�отримаєте�ма�сим�м�насолоди�від�життя.

ВОДОЛІЇ, нині�ви�самі�собі�пани,�сл��и,�порадни�и,��чителі-наставни�и.�Запи-

ти�оточення�відс�ньте�на�др��ий�план.�Поставили�перед�собою�мет� —�сміливо

до�неї�р�хайтеся,�взявши�на�причіп�ділов���оманд�.�Сяйво�харизми�дов�ола�вас,

я��смолос�ип,�освітлюватиме�шлях�до�заповітних�вершин.

РИБИ,�поб�дьте�на�самоті,�поспіл��йтеся�з�собою.�Нині�відб�вається�процес

ле�алізації��ріхів�підсвідомості...�Катарсис�пройде�відмінно�і�ви�зможете�вийти�на

новий�вито��еволюції �

Під�от�вала�Любов�ШЕХМАТОВА,

астроло�

Надр��оване� о�олошення� 21.01.2009� р.� про� проведення� �он��рс�

09.02.2009�ро���між�спеціалізованими�підприємствами-перевізни�а-

ми��сіх�форм�власності�по�наданню�посл���на�вивезення�та�знеш�о-

дження�поб�тових�відходів�різно�о�тип��(�рім�то�сичних�та�особливо

небезпечних)�з�територій�житлово�о�фонд��Голосїївсь�о�о�район�,�ра-

х�вати�та�им,�я�е�втратило�чинність.

Натомість,� вищев�азаний��он��рс� між� підприємствами-перевізни�а-

ми,�б�де�проведено�05.03.2009�ро���на�базі�КП�“Дире�ція�з��правління

та�обсл��ов�вання�житлово�о�фонд��Голосїївсь�о�о�район�”.

Пропозиції�про��часть����он��рсі�надсилати�за�адресою:�пр.�40-річчя�Жовтня,

176,�з�приміт�ою�“Кон��рс”.

Довід�и�за�телефонами:�525-73-87,�525-02-80.

Подільсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

ви�ли�ає�я��відповідача��ромадянина�Пінч��а

Анатолія� Володимировича,� що� меш�ає:

м. Київ,�в�л.�Осиповсь�о�о,�3-а,��в.�78,�в�с�-

дове�засідання,�я�е�відб�деться�19.02.2009�р.

о 10.00�в�приміщенні�Подільсь�о�о�районно-

�о�с�д��м.�Києва�(в�л.�Хорива,�21)�по�цивільній

справі�за�позовом�Лещен�о�Жанни�Петрівни

до�Юрц��� Ірини�Борисівни,�Пінч��а�Анатолія

Володимировича,� Головно�о� �правління�юс-

тиції�м.�Києва,�приватно�о�нотарі�са�Морозо-

вої�С.В.�—�про�поновлення�стро���на�прийнят-

тя�спадщини,�визнання�недійсним�свідоцтв�на

спадщин�,� визнання� недійсним� до�овор�

��півлі-продаж���вартири�та�виселення.

С�ддя�Роман�О.А.

До��ва�и��ерівни�ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій!

З�ідно�з�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�15.08.2005�№ 745�“Про�перехід�до�єдиних�тарифів�на�еле�тричн�

енер�ію,�що�відп�с�ається�споживачам”�та�постановою�НКРЕ�від�22.01.2009�№�46�роздрібні�тарифи�на�еле�троенер�ію

для�споживачів�(�рім�населення)�з��рах�ванням��раничних�рівнів�при�пост�повом��переході�до�форм�вання�єдиних

роздрібних�тарифів�для�споживачів�на�території�У�раїни���лютом��2009�ро���становитим�ть:

Роздрібні�тарифи�для�споживачів�еле�тричної�енер�ії���місті�Києві�з��рах�ванням�ПДВ,

я�і�вводяться�в�дію�з�1�січня�2009�ро��

І��лас

напр��и

(27,5��В�

і�вище)

Крім�

то�о,

ПДВ

з�

ПДВ

ІІ��лас

напр��и�

(до�

27,5��В)

Крім�

то�о,�

ПДВ

з

ПДВ�

Всі�споживачі,��рім�населення�та�населених�п�н�тів,

місь�о�о�еле�трично�о�транспорт�,��оп./�Вт�од
43,59 8,72 52,31 58,46 11,69 70,15

Еле�трифі�ований�місь�ий�транспорт,��оп./�Вт�од 20,3 4,06 24,36 20,3 4,06 24,36

Плата� за� перевищення� до�овірної� величини

пот�жності�—�в�дво�ратном��розмірі�за�1��Вт�з�ідно

з�За�оном� У�раїни� “Про� внесення� змін� до�За�он�

У�раїни� “Про� еле�троенер�ети��”� від� 23.06.2005

№ 2706�та�Постановою�НКРЕ�№�558�від�26.07.2005,

�рн/�Вт

25,78 25,78�

Для� тризонних� тарифів, диференційованих� за

періодами� час�,� встановлюються� та�і� тарифні

�оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№�529�від�19.07.2005):

� Нічний�період

� Напівпі�овий�період

� Пі�овий�період

0,25

1,02

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�6.00

з�6.00�до�8.00

з�10.00�до�17.00

з�21.00�до�23.00

з�8.00�до�10.00

з�17.00�до�21.00

Для� двозонних� тарифів, диференційованих� за

періодами� час�,� встановлюються� та�і� тарифні

�оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№�529�від�19.07.2005):

� Нічний�період

� Денний�період

0,35

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�7.00

з�7.00�до�23.00

АК�“Київенер�о”

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,��ате�орія�2, серія�А, № 208313�на�ім’я

Гнатю�а�Оле�сандра�Васильовича�вважати�недійсним.



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308

хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Â’ÿ÷åñëàâ ×å÷èëî

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 235-32-60, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  234-21-84, 531-91-05, ôàêñ: 235-61-48  
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   
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Інна ЦИМБАЛЮК, телевед -
ча, міс У раїна — Всесвіт-2006:
— Поряд із собою мати справж-

ньо о чолові а, я ий нее оїстич-
ний, не д має про себе. Він має
постійно зі рівати жін , щоб вона
відч вала себе оханою. Можли-
во, це видається банальними ре-
чами, але насправді д же важли-
во. Я д маю, сьо одні рід о мож-
на з стріти чолові ів, я і в перш
чер д мають про жін , а не про
себе. А це перевіряється часом,
не на почат стос н ів, оли чо-
лові до ладає всіх з силь, аби
сподобатися жінці.

Андре ТАН, дизайнер:
— Мені здається, жін и розта-

н ть перед парою расивих доро-
их черевич ів і с моч ами. І я що
чолові подар є своїй др ій по-
ловинці чи др жині пар іменних

чобіт ів і ще й шампансь е на до-
дато — рез льтат б де 100-від-
сот овий!

Валерій ЧИГЛЯЄВ, а тор, за-
сл жений артист У раїни:
— Потрібно принести її з моро-

з додом , зняти ш б , запалити
свіч , поставити пляш хорошо-
о вина, зі ріти р ч и й обійняти
міцно і д же ніжно! Хоча вона й не
Сні ронь а, але розтане! Я що
вона зовсім замерзла — понести
її на р ах ванн , я дитин , по-
мити, за орн ти в р шни і зроби-
ти те, про що б ло с азано. Все
д же просто! Насправді, нині ве-
ли ий дефіцит хорошо о по ляд і
просто о спіл вання від д ші. По-
ра перестати божеволіти і поди-
витися либо о в очі оханої люди-
ни, побачити в ній т , хто й досі д -
же сильно вас любить!

Æ³íö³, ùîá âîíà
ðîçòàíóëà, ïîòð³áíî...

Жанна КАДИРОВА, х дожниця:
— Це етап, оли людина подолала ба ато сходино ,

до и дійшла до певно о р беж . Народні артисти — пе-
ред сім п блічні люди, за вчин ами я их стежать. Де
саме вони з’являються і я втілюють те, чим професій-
но займаються. Хай то театральний а тор чи х дож-
ни — всі репрезент ють власн творчість широ ій
а диторії. У мене поняття "народний артист" асоці-
юється з постійною а тивністю, повся денною працею.
Особисто я та е звання дала б Андрієві Данил . Д -
же поп лярний артист, я о о знають і люблять най-
віддаленіших точ ах раїни. При ро, звичайно, що
часто звання народно о, зо рема і серед х дожни ів,
п ють за роші.

Володимир ЦИБУЛЬКО, письменни :
— Для мене звання "народний артист" означає рі-

вень, оли творчість цієї людини є питомо народною.
Штепсель і Тарап нь а, Раїса Киричен о є питомо на-
родними — їхня творчість живиться етнічною льт -
рою, витворюючи власний та званий с бпрод т. Ці
артисти працювали задля розвит національної іден-
тичності. Із с часних я б назвав народними Оле а
С рип , Нін Матвієн о, рти "Пі ардійсь а Терція",

"Ком вниз", "Гайдама и", Андрія Данил а. Їхня твор-
чість знаходить від серцях лядачів, о рім то о, є
чинни пізнаваності. Я що йдеться про театральне
мистецтво, не мож не з адати Гната Юр , О сан Ко-
сен о, Бо дана Ст п , Бо дана Беню а, Анатолія Хос-
ті оєва, сестер Оль та Наталію С мсь их і їхніх бать-
ів — сі вони, на моє пере онання, відповідають ри-
теріям народних. У раїнсь ий театр має барвист і ба-
ат льт р , і нині ми дозволяємо собі дещо недо-
оцінювати справжню майстерність вітчизняних теат-
ральних тр п.

Оле сандр ТРОФИМЧУК, народний артист У ра-
їни (Київсь ий театр оперети):
— За мин лих часів, щоб здоб ти звання народно-

о артиста, потрібно б ло визнання народ , а це —
сотні онцертів для людей, я і працюють на полях,
цехах, лісі, на шахті, війсь ових частинах... Співа и
повинні мати олос, а не фанер , мі рофон і хороші
зв’яз и. Хіба можна зрівняти Солов’янен а із тими "фа-
нерами", я і сьо одні бринь ають?! Адже це визнання
народ , щоб про тебе знали не з ре лами по телеба-
ченню, а через живий олос! Том звання "народний
артист", пере онаний, сьо одні дис редитоване.

Ùî äëÿ âàñ îçíà÷àº çâàííÿ 
“íàðîäíèé àðòèñò”?

Êèÿíè ãð³þòü 
æ³íîê ñëîâîì
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Ñêàçàòè òåïëå ñëîâî — 42 %
2. Êóïèòè òåïëó øóáó — 24 %
3. Ïðîäàòè ¿é 2 òîííè âóã³ëëÿ — 13 %
4. Äàðóâàòè âåñíÿí³ êâ³òè — 13 %
5. Ïðîäàòè ¿é 40 êóáîìåòð³â ãàçó — 7 %

“Òåàòð ³ ñ³ì’ÿ 
äëÿ ìåíå íåðîçä³ëüí³”
Îëüãó Ñóìñüêó óäîñòîºíî çâàííÿ 
íàðîäíî¿ àðòèñòêè Óêðà¿íè

Îëüãó Ñóìñüêó íàãî-
ðîäà çíàéøëà â÷àñíî.
Íå ìîæíà îìèíóòè ¿¿
ïîïåðåäí³ äîñÿãíåííÿ,
çîêðåìà ðîëü óêðà¿í-
ñüêî¿ ä³â÷èíè-ïîëîíÿí-
êè Ðîêñîëàíè â îäíîé-
ìåííîìó ñåð³àë³ 1996
ðîêó, ÿêà ïðèíåñëà àê-
òîðö³ âñåíàðîäíó ëþáîâ
³ âèçíàííÿ. Òà âñå æ ñà-
ìå òåïåð, ï³ñëÿ ê³ëüêîõ
ðîê³â ïåðåðâè â òåàò-
ðàëüí³é ðîáîò³ òà çéîì-
êàõ ó ê³íî, àêòðèñà ÿê
í³êîëè çàòðåáóâàíà.
Òðèâàëèé ÷àñ âîíà íå
ìàëà ðîëåé ó òåàòð³ ï³ñ-
ëÿ ñêàíäàëüíîãî âèõîäó
ç òðóïè Íàö³îíàëüíîãî
òåàòðó ³ìåí³ Ëåñ³ Óêðà-
¿íêè. Ñüîãîäí³ Îëüãà
Ñóìñüêà ãðàº ÷óäîâó
ðîëü ó âèñòàâ³ Òåàòðàëü-
íî¿ êîìïàí³¿ "Áåíþê ³
Õîñò³êîºâ" "Ñåíüéîð ç
âèùîãî ñâ³òó". Íå òàê

äàâíî çàê³í÷èëèñÿ
çéîìêè 60-ñåð³éíîãî òå-
ëåô³ëüìó "Òåðèòîð³ÿ
êðàñè", äå Ñóìñüêà âò³-
ëèëà åêñòðàâàãàíòíó õó-
äîæíèöþ ç õàðàêòåðîì.
À â êîìåä³éí³é ìåëîäðà-
ì³ ²ëë³ Íîÿáðüîâà "Ïî-
âåðíåííÿ áëóäíîãî áàòü-
êà", ÿêà íåâäîâç³ ìàº âè-
éòè íà åêðàíè, àêòðèñà
ç³ãðàëà "ñ³ðó ìèøêó" Òå-
òÿíó, êîòðà êëîïî÷åòü-
ñÿ âèíÿòêîâî ïðî ä³ì ³
ä³òåé. Ïîïðè òå, ùî â
æèòò³ Ñóìñüêà âäàëî ïî-
ºäíóº àìïëóà ìàìè, äðó-
æèíè ³ åëåãàíòíî¿ ñâ³ò-
ñüêî¿ ëåâèö³, ðîëü ó
ô³ëüì³ Íîÿáðüîâà ¿é
âäàëàñÿ íà ñëàâó. Àð-
òèñòêà ëþáèòü ñòâîðþ-
âàòè àáñîëþòíî ð³çí³,
÷àñîì ïðîòèëåæí³ îáðà-
çè, àäæå ¿¿ àêòîðñüêîìó
òàëàíòîâ³ ïðèòàìàííà
õàðàêòåðí³ñòü.

"Òåàòð ³ ñ³ì’ÿ äëÿ ìåíå
íåðîçä³ëüí³",— ëþáèòü
ïîâòîðþâàòè ïàí³ Îëüãà.
² íå äèâíî, àäæå íàðîäè-
ëàñÿ âîíà â àêòîðñüê³é
ñ³ì’¿ (¿¿ áàòüêè Â’ÿ÷åñëàâ
³ Ãàííà Ñóìñüê³ áóëè àê-
òîðàìè Íàö³îíàëüíîãî
òåàòðó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàí-

êà). Ñåñòðà Íàòàë³ÿ Ñóì-
ñüêà — àêòðèñà, ÷îëîâ³ê
Â³òàë³é Áîðèñþê — òåæ
àðòèñò. ×è ï³äóòü ö³ºþ æ
ñòåæêîþ äâ³ äî÷êè, Àí-
òîí³íà ³ Àííà, ïîêè ùî
íåâ³äîìî. Àëå àêòðèñà
êàæå, ùî íå çàïåðå÷óâà-
òèìå
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Жінці, щоб вона розтанула,
потрібно:

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Ïîäåêóäè äîù ç ìîêðèì ñí³ãîì. Â³òåð ï³â-

äåííî-çàõ³äíèé, ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...+5°Ñ,
âíî÷³ 0...—1°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +9°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â
Êðèìó ì³ñöÿìè +6...+8°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +1...+3°Ñ, âíî÷³
0...+2°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +3...+5°Ñ, âíî÷³ 0...—2°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. Íåâåëèêèé äîù. Â³òåð ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...+2°Ñ, âíî÷³ 0...+2°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Не дати Ользі С мсь ій звання народно о артиста
б ло просто неможливо
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Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

З ідно з азом Президента У раїни Ві -
тора Ющен а, видано о з на оди Дня
соборності У раїни, а триса театр і і-
но, телевед ча і світсь а левиця Оль а
С мсь а дістала звання народної артист-
и У раїни. Державн на ород з р
Президента а триса прийняла відрес-
таврованом палаці етьмана Роз мов-
сь о о на території заповідни а "Геть-
мансь а столиця" в Бат рині. І хоча пані
С мсь а народною любленицею стала
вже давно, офіційне визнання б ло для
а триси приємною несподіван ою.


